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கல்வி அைமச்சு 
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අමාත්යතුමා 
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චකෙල්ඛ අංක:– 02/2018 
 
සියලුම පළාත් අධ්යාපන ෙල්කම්වරුන්, 
සියලු ම පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්, 
සියලු ම කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්, 
සමාජ විද්යා විෂය අධ්යක්ෂවරුන්, 
සියලු ම ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්, 
සියලු ම විදුහල්පතිවරුන්, 
සියලු ම සමාජ විද්යා පිළිබඳ ගුරු උපෙද්ශකවරුන්, 
 
පාසල්, කලාප, පළාත්, සමසත් ලංකා හා ජාතික මට්ටෙම් සමාජ විද්යා තරගාවලිය              
පැවැත්වීම සඳහා වන චකෙල්ඛය සංෙශෝධනය 
 
අධ්යාපන ෙල්කම්ෙග් අංක 2012/20 හා 2012.07.10 දිනැති සමාජ විද්යා චකෙල්ඛය 
2018.01.01 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි ෙමයින් සංෙශෝධනය කරමි. 
 
ඒ අනුව පාසල් මට්ටෙම් සමාජ විද්යා වාර්ෂික තරගාවලියට අදාළ ෙමම චකෙල්ඛ විධිවිධාන 
සමඟින් ඊට අමුණා ඉදිරිපත් කර ඇති උපෙදස් සංගහය අනුව ෙමම තරගාවලිය පැවැත්විය යුතු 
අතර ෙමම චකෙල්ඛ විධිවිධාන 2018.01.01 දින සිට බලාත්මක වන බව විෙශේෂෙයන් දන්වමි. 
 
පළාත්, කලාප, ෙකොට්ඨාස, පාසල් මට්ටම නිසි පරිදි දැනුවත් කරමින් 2018 වර්ෂෙය් සිට 
වාර්ෂිකව ෙමම තරගාවලිය ඒ ඒ මට්ටම්වලින් පැවැත්වීමටත් ඉන් අනතුරුව ජාතික මට්ටම හා 
සමස්ත ලංකා මට්ටමින් ජයගාහක සිසු සිසුවියන් ෙතෝරා ගැනීමටත් විෙශේෂෙයන් කටයුතු කළ 
යුතු ෙව්. 
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Circular No.: 02/2018 
 
All Provincial Secretaries of Education, 
All Provincial Directors of Education, 
All Zonal Directors of Education, 
Subject Directors for Social Sciences, 
All Divisional Directors of Education, 
All Principals, 
All ISA’s for Social Sciences, 
 
Amendment of the circular for conducting Social Science Competitions at School, 

Zonal, Provincial, All Island and National Levels 
 

The circular No. 2012/20 dated 10.07.2012 issued by then Secretary to the Ministry of 
Education is amended herewith to be effective from 01.01.2018. 
 
Accordingly, the above Competition should be conducted as per the rules and 
regulations stipulated in the amended circular at the school level annual social science 
competitions and the instructional manual attached. These rules and regulations are 
effective from 01.01.2018. 
 
A proper awareness protocol has to be followed at the provincial, zonal, divisional and 
school levels and from the beginning of 2018, the competition has to be conducted 
annually at each level, and the winners have to be selected at the all island and national 
levels. 
 

 
 
 
 
 
 

Sunil Hettiarachchi, 
Secretary, 
Ministry of Education. 
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සමාජ විද්යා තරගාවලිය 
 

 1. හැඳින්වීම 
 
 අධ්යාපන අමාත්යංශෙය් මානව ශාස්ත හා සමාජ විද්යා ඒකකෙය් ෙමෙහයවීෙමන් දීප 

ව්යාප්තව පවත්වනු ලබන සමාජ විද්යා තරගාවලිය සිංහල හා ෙදමළ මාධ්ය ෙදෙකන් ම 

වාර්ෂිකව පවත්වනු ලැෙබ්. පාසල්, කලාප, පළාත්, සමස්ත ලංකා හා ජාතික මට්ටෙමන් 

තරග පවත්වා ජයගාහී ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්  ෙතෝරා ෙගන ඇගයීමට ලක් කිරීම ෙමහිදී සිදු 

කරනු ලැෙබ්.  

 
 සමාජ විද්යා විෂයයන් ෙමන් ම ඒ හා සබැඳි කාලීන ෙතොරතුරු පිළිබඳව ගුරු මහත්ම 

මහත්මීන්ෙග් හා ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙග් අවධානය වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් විෂය හා සබැඳි 

පුළුල් අධ්යාපන අරමුණු කරා ළඟා වීම ෙමයින් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. 

 
 
  
 2. සමාජ විද්යා තරගාවලිෙය් ෙපොදු අරමුණු 
 

❖ විවිධ සන්නිෙව්දන මාධ්ය තුළින් සමාජ විද්යා විෂයයන් හා සබැඳි කාලීන 

ෙතොරතුරු එක් රැස් කර ෙගන ඉෙගනුම් කියාවලිය සංවර්ධනය කර ගනී. 

❖ සකීය ඉෙගනුම් අවස්ථා තුළින් දැනුම, ආකල්ප, කුසලතා හා යහපුරුදු පගුණ කර 

ගනී. 

❖ ජීවිත අභිෙයෝගවලට මුහුණ දීමට අවශ්ය නිපුණතා වර්ධනය කර ගනී. 

❖ මානව සමාජය තුළ සාමෙයන් හා සංහිඳියාෙවන් ජීවත් වීම සඳහා අවශ්ය කුසලතා 

වර්ධනය කර ගනී. 

❖ පරිසර හිතකාමී සංෙව්දී පුද්ගලෙයකු බිහි කිරීමට අවශ්ය ආකල්ප පගුණ කරයි. 
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 3. මූලික උපෙදස ්
 

3.1 ෙමම තරගාවලිය සිංහල හා ෙදමළ යන මාධ්ය ෙදෙකන් ම පැවැත්විය 
යුතු ය. 

 

3.2 සියලු ම තරග චකෙල්ඛෙය් සඳහන් කාල සටහනට අනුව සිදු කළ               
යුතු ය. (උපෙදස් අංක 8 බලන්න) 

 

3.3 එම තරග පැවැත්ෙවන දිනය පාසෙල් වාර්ෂික ලිතට ඇතුළත් කළ               
යුතු ය. 

 

3.4 පාසල් මට්ටෙමන් තරග පවත්වා ජයගාහකයන් ෙතෝරා ගැනීම 
අනිවාර්යෙයන් ම කළ යුතු ය.  

 

3.5 6 - 13 ෙශේණිවල සියලු ම සිසුන්ට ෙමම තරගයට සහභාගී වීමට 
අවස්ථාව ලබා දිය යුතු ය.  

 

3.6 තරග සංවිධානය සඳහා පාසල තුළ සමාජ විද්යා විෂයයන් භාර ගුරු 
භවතුන්ෙගන් සමන්විත සංවිධාන කමිටුවක් පත් කර විධිමත් ෙලස 
විභාගය පැවැත්වීම විදුහල්පති විසින් සිදු කළ යුතු ය.  

 

3.7 තරග පැවැත්වීම, නිතිරීති හා ලකුණු පදානය පිළිබඳව සිසුන් දැනුවත් 
කළ යුතු අතර තරග පවත්වා සතියක් ඇතුළත ෙශේණි මට්ටෙමන් ලකුණු 
සමඟ පතිඵල  පාසෙල් පදර්ශනය කළ යුතු ය.  

 

3.8 පාසල් මට්ටෙම් තරගෙයන් 1, 2, 3 යන ස්ථාන හිමි කර ගන්නා 
ජයගාහකයින්ෙග් නාම ෙල්ඛනය උපෙදස් අංක 11 හි සඳහන් ආකෘතියට 
අනුව සකස් කර කලාප / පළාත් සමාජ විද්යා විෂයය භාර අධ්යක්ෂ  ෙවත 
එවීමට කටයුතු කළ යුතු ය. 
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3.9 කලාප මට්ටම හා ඊට ඉහළ මට්ටෙම් තරගවලට ඉදිරිපත් කරන 
තරගකරුවන්ෙග් අනන්යතාවය විදුහල්පති විසින් සහතික කළ යුතු අතර 
එහිදී ශිෂ්යයාෙග් නම, ෙශේණිය, පාසල, පාසල් කාණ්ඩය, කලාපය 
ඉතාමත් ම නිවැරදිව සඳහන් කිරීෙම් වගකීම විදුහල්පති සතු ෙව්. 

 

3.10 කලාප සහ පළාත් මට්ටෙම් තරගවලින් 1, 2, 3 යන ස්ථාන ලබා ගන්නා 
ජයගාහකයින්ට සහතික පත් පදානය කිරීමට කටයුතු කළ යුතු ය. 

 

3.11 එක් එක් තරග මට්ටෙම් දී වගකීම දරන නිලධාරීන් විසින් ජයගාහකයින් 
සඳහා පදානය කරනු ලබන සහතික පත්වල අත්සන තබා සහතික කළ 
යුතු ය. (උපෙදස් අංක 10/ 2, 3, 4, 5 අනුව කටයුතු කරන්න) 

 

3.12 කලාපීය මට්ටෙම් තරග කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ මගින් ද, පළාත් 
මට්ටෙම් තරග පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ මගින් ද, සමස්ත ලංකා හා 
ජාතික මට්ටෙම් තරග අධ්යාපන අමාත්යංශෙය් මානව ශාස්ත හා සමාජ 
විද්යා ඒකකය මගින් ද සංවිධානය කළ යුතු ය. 

 

3.13 පාසල්, කලාප, පළාත්, සමස්ත ලංකා තරගාවලිෙය් පිළිතුරු පත සහ 
පතිඵල ෙල්ඛන අවශ්ය අවස්ථාවක දී අධීක්ෂණයට ලක්කිරීම සඳහා 
සුදුසු පරිදි සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු ය.  

 

3.14 පාසල් මට්ටෙම් තරගාවලිෙය් දී 1, 2, 3 ස්ථාන ලබා ගන්නා සිසුන් 
තිෙදනා පමණක් කලාප මට්ටෙම් තරගයට ඉදිරිපත් වීමට සුදුසුකම් 
ලැබූවන් ෙසේ සැලෙක්. 

 

3.15 කලාප මට්ටෙම් තරගෙයන් 1, 2, 3 ස්ථාන ලබා ගන්නා සිසුන් තිෙදනා 
පමණක් පළාත් මට්ටෙම් තරග සඳහා සුදුසුකම් ලැබූවන් ෙසේ සැලෙක්. 

 

3.16 පළාත් මට්ටෙම් තරගෙයන් 1, 2, 3 ස්ථාන ලබා ගන්නා සිසුන් තිෙදනා 
පමණක් සමස්ත ලංකා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූවන් ෙසේ සැලෙක්. 

 

3.17 සමස්ත ලංකා ජයගාහකයින් අතරින් ම ජාතික මට්ටෙම් ජයගාහකයින් ද 
ෙතෝරා ගැනීම කළ යුතු ය.  
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4. තරගාවලිය සඳහා පාසල් කාණ්ඩ කිරීම 
 
ශිෂ්ය සංඛ්යාව අඩු හා වැඩි වශෙයන් පවතින සෑම පාසලක ම 06 ෙශේණිෙය් සිට 13 ෙශේණිය 
දක්වා ඉෙගනුම ලබන සියලු ම සිසුන්ට අවස්ථාව ලබා දීෙම් අරමුණ ඇතිව පාසල් කාණ්ඩ 
4කට ෙබදා සෑම තරගයක් ම පවත්වනු ලැෙබ්. 
 (i) සිසුන් 200 දක්වා වූ පාසල් 
 (ii) සිසුන් 201 සිට 500 දක්වා වූ පාසල්  
 (iii) සිසුන් 501 සිට 1000 දක්වා වූ පාසල් 
 (iv) සිසුන් 1000ට වැඩි පාසල් 
 
සැ.යු. : ඉහත ශිෂ්ය සංඛ්යාව ගණනය කළ යුත්ෙත් සෑම වර්ෂයක ම ජනවාරි 31 දිනට පාසෙල් 

6 -13 ෙශේණිය දක්වා ඉෙගනුම ලබන මුළු ශිෂ්ය සංඛ්යාව පදනම් කර ෙගන ය. 
 
 
 5. තරග මට්ටම්  
  පධාන තරග මට්ටම් 4 කි. 
 (i) පාසල් මට්ටෙම් තරග 
 (ii) කලාප මට්ටෙම් තරග 
 (iii) පළාත් මට්ටෙම් තරග 
 (iv) සමස්ත ලංකා  හා ජාතික මට්ටෙම් තරග 
 
 6. තරග නීති රීති 

6.1. එක් එක් තරග මට්ටම්වල දී (පාසල්, කලාප, පළාත්) පථම, ෙදවන, ෙතවන 
ස්ථාන දිනා ගන්නා සිසුන් තිෙදනා පමණක් ඊළඟ තරගය සඳහා ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. 

 
6.2. පශ්න පත සකස් කිරීම, මුදණය කිරීම, ෙබදා හැරීම, විභාග පැවැත්වීම, 

පිළිතුරු පත ඇගයීම, ලකුණු වාර්තා සකස් කිරීම ආදී කටයුතුවල දී 
රහස්යභාවය රැෙකන පරිදි හා නිරවද්යතාවෙයන් යුතුව ද  කටයුතු කිරීම 
අදාළ නිලධාරීන්ෙග් වගකීම ෙව්. 

 
6.3. එම වගකීම දරන නිලධාරීන් පහත සඳහන් පරිදි විය යුතු ය. 

❖ පාසල් මට්ටම - විදුහල්පති 
❖ කලාප මට්ටම - කලාපීය සමාජ විද්යා විෂය භාර අධ්යක්ෂ 
❖ පළාත් මට්ටම - පළාත් සමාජ විද්යා විෂය භාර අධ්යක්ෂ 
❖ සමස්ත ලංකා/ ජාතික මට්ටම - අධ්යාපන අමාත්යංශෙය් ජාතික භාෂා හා 

මානව ශාස්ත ශාඛාෙව් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ 
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ෙශේණිය තරගය පශ්න පත 
පමාණය 

පශ්න 
සංඛ්යාව 

කාලය ලකුණු 

06 ලිඛිත පරීක්ෂණය 01 35 පැය 1 මිනිත්තු 15 යි 100 

07 ලිඛිත පරීක්ෂණය 01 35 පැය 1 මිනිත්තු 15 යි 100 

08 ලිඛිත පරීක්ෂණය 01 40 පැය 1 මිනිත්තු 30 යි 100 

09 ලිඛිත පරීක්ෂණය 01 40 පැය 1 මිනිත්තු 30 යි 100 

10 ලිඛිත පරීක්ෂණය 01 45 පැය 2 යි 100 

11 ලිඛිත පරීක්ෂණය 01 45 පැය 2 යි 100 

12/13 ලිඛිත පරීක්ෂණය 01 50 පැය 2 මිනිත්තු 30 යි 100 

 7. තරග වර්ග හා පිළිෙවළ  

8.  තරග කාලසටහන 

අනු. 
අංකය 

තරග මට්ටම තරග නිම කළ  
යුතු දිනය 

පතිඵල නිකුත් 
කළ යුතු දිනය 

වගකීම දරන අය 

01 පාසල් තරග මැයි05 ට ෙපර මැයි 30 ට ෙපර අදාළ පාසෙල් 
විදුහල්පති 

02 කලාප තරග ජුනි 30 ට ෙපර ජූලි25 ට ෙපර කලාපීය සමාජ විද්යා 
විෂය භාර අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂ 

03 පළාත් තරග සැප්. 15 ට ෙපර ඔක්. 10 ට ෙපර පළාත් සමාජ විද්යා 
විෂය භාර අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂ 

04 සමස්ත ලංකා/ 
ජාතික තරග 

ඔක්. 30 ට ෙපර ෙදසැම්බර් 30 ට 
ෙපර සහතික සහ 
පදක්කම් පදානය 
කළ යුතු ය. 

අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
ජාතික භාෂා හා මානව 
ශාස්ත අංශය අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂ 

සැ.යු. : තරග නිම කිරීම සහ පතිඵල නිකුත් කිරීම ෙමහි සඳහන් නියමිත දිනට ෙපර 
සිදු කිරීම අනිවාර්යය ෙව්. 
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 9. තරග සංවිධානය 
 

 9.1. පාසල් තරග 
 
 ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන අධ්යක්ෂෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් විදුහල්පතිෙග් මූලිකත්වෙයන් 

සමාජ විද්යා විෂය භාර ගුරුවරුන්ෙගන් සමන්විත කමිටුවක් මගින් විධිමත් ෙලස තරගයට 
අදාල ලිඛිත විභාගය පවත්වා ජයගාහකයින් ෙතෝරා ගත යුතු ය. 

 
 9.2. කලාප තරග 
 
 පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂෙග් 

මූලිකත්වෙයන් කලාපීය සමාජ විද්යා විෂය භාර අධ්යක්ෂ මඟින් ගුරු උපෙද්ශකවරුන්ෙග් 
සහය ඇතිව විභාග කටයුතු සංවිධානය ෙකොට කලාපය තුළ ස්ථාපිත කරගත් සුදුසු 
ස්ථානයක් විභාග මධ්යස්ථානය ෙලස ෙයොදාෙගන විධිමත් ෙලස විභාගය පවත්වා 
ජයගාහකයින් ෙතෝරා ගත යුතු ය.  

 

 ෙමහි දී පළාත තුළ ඇති කලාප නිෙයෝජිතයන් සම්බන්ධ වී පශ්න පත සකස් කර                
එක ම දිනයක එක ම කාල සටහනකට අනුව විභාගය පැවැත්වීම වඩාත් සුදුසු ෙව්. 

 

 9.3. පළාත් තරග 
 
 පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් පළාත් සමාජ විද්යා විෂය භාර අධ්යක්ෂ 

විසින් පළාත තුළ ස්ථාපිත කර ගත් සුදුසු ස්ථානයක් විභාග මධ්යස්ථානයක් ෙලස ෙයොදා 
ෙගන විධිමත් ෙලස විභාගය පවත්වා ජයගාහකයින් ෙතෝරා ගත යුතු ය. 

 

 9.4. සමසත් ලංකා / ජාතික තරග 
 
 අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත අංශෙය් අධ්යාපන අධ්යක්ෂෙග් 

අධීක්ෂණය යටෙත් සමාජ විද්යා ඒකකය භාර නිෙයෝජ්ය/ සහකාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂෙග් 
සම්බන්ධීකරණෙයන් විධිමත් ෙලස විභාගය පවත්වා ජයගාහකයින් ෙතෝරා ගත යුතු ය. 
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10. සහතික හා ත්යාග 
 

10.1. සෑම තරග මට්ටමක දී ම 1, 2, 3 ස්ථාන සඳහා සහතිකපත් පිරිනැමිය යුතු 

අතර සමස්ත ලංකා 1, 2, 3 ස්ථාන ලබා ගන්නා ජයගාහකයින් සඳහා 

සහතික පත් සමඟ පදක්කම් ද පිරිනැමිය යුතු ය.  
 
10.2. සමස්ත ලංකා සිව්වැනි ස්ථානෙය් සිට දහවැනි ස්ථානය දක්වා කුසලතා 

සහතික පිරිනැමිය යුතු ය. 
 
10.3. සමස්ත ලංකා / ජාතික තරගයට සහභාගීවන  සියලු ම තරගකරුවන් සඳහා 

අධ්යාපන අමාත්යාංශය මගින් සහභාගිත්ව සහතිකයක් පදානය කළ යුතු ය. 
 
10.4. පාසල් මට්ටෙම් දී විදුහල්පතිෙග් සහ ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන අධ්යක්ෂෙග් 

අත්සන් සහිතව ද 
 
10.5. කලාප මට්ටෙම් දී කලාපෙය් විෂයභාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂෙග් හා කලාප 

අධ්යාපන අධ්යක්ෂෙග් අත්සන් සහිතව ද 
 
10.6. පළාත් මට්ටෙම් දී පළාෙත් විෂයභාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂෙග් හා පළාත් 

අධ්යාපන අධ්යක්ෂෙග් අත්සන් සහිතව ද 
 
10.7. සමස්ත ලංකා හා ජාතික මට්ටෙම් දී අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් මානව ශාස්ත 

හා සමාජ විද්යා ඒකකෙය් අධ්යාපන අධ්යක්ෂෙග් හා අධ්යාපන ෙල්කම්ෙග් 

අත්සන සහිතව ද සහතික පිරිනැමිය යුතු ය. 
 
10.8. ෙමම තරගාවලිෙය් සියලු ම මට්ටම්වල සහතික පත්, පදක්කම් හා ත්යාග 

තරගය පවත්වන වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් මස 31 දිනට පථම පිරිනැමීමට 

කටයුතු කළ යුතු ය. 
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(ඉංගීසි කැපිටල් අකුෙරන්) 

(සිංහෙලන්) 

❖ ශිෂ්ය අනන්යතා පතෙය් ආකෘතිය  
  

 
සමාජ විද්යා තරගාවලිය - 20....... 

කලාප/ පළාත්/ සමසත් ලංකා/ ජාතික 
 

1. ශිෂ්යයාෙග්/ ශිෂ්යාවෙග් නම: - ......................................................................... 
    
 .......................................................................................................... 

     
 
2. විභාග අංකය: ................................................................. 
 
3. ඉෙගනුම ලබන ෙශේණිය 

..................................................... 
4. ඉෙගනුම ලබන පාසල 

..................................................... 
5. පාසල අයත් අධ්යාපන කලාපය 

..................................................... 
6. 6 – 13 ශිෂ්ය සංඛ්යාව අනුව පාසල අයත් වන කාණ්ඩය යටින් ඉරක් අඳින්න. 
 200 දක්වා / 201 – 500 / 501 – 1000 / 1000 ට වැඩි 
 
7. ශිෂ්යයාෙග් / ශිෂ්යාවෙග් අත්සන ..................................... 
 
 ඉහත සඳහන් ෙතොරතුරු සත්ය හා නිවැරදි බවත් ෙමම ශිෂ්යයා / ශිෂ්යාව සමාජ විද්යා 
 තරගාවලිෙය් කලාප / පළාත් / සමස්ත ලංකා / ජාතික තරගයට ඉදිරිපත්වීම සඳහා 
 සුදුසුකම් ලබා ඇති බවත් සහතික කරමි. 
 
 
          

                   ...................................................... 
        විදුහල්පති 
 
 
 

   ..........................................      
            දිනය      නිල මුදාව 
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11.  පතිඵල ෙල්ඛනෙය් ආකෘතිය  
සමාජ විද්යා තරගාවලිය - 20........ 

පතිඵල ෙල්ඛනය  
⋆ පාසෙල්/කලාපෙය්/ පළාෙත් නම සහ ලිපිනය ................................................... 
 .............................................................................................................. 

⋆ පවත්නා වර්ෂෙය් ජනවාරි 31 දිනට පාසෙල් 6 – 13 ෙශේණිවල ඉෙගනුම 
ලබන ශිෂ්ය සංඛ්යාව ................... 

⋆ පාසල් කාණ්ඩය (ශිෂ්ය සංඛ්යාව අනුව) .......................... 

ෙශේණිය දිනාගත් 
සථ්ානය 

විභාග 
අංකය 

ජයගාහී ශිෂ්යයාෙග්/ 
ශිෂ්යාවෙග් මුලකුරු              

සමඟ නම 

සත්ී/ 
පුරුෂ 
බව 

පාසෙල්  
නම සහ 
ලිපිනය 

කලාපය 

  
6 

            
            
            

  
7 

            
            
            

  
8 

            
            
            

  
9 

            
            
            

  
10 

            
            
            

  
11 

            
            
            

  
12/13 

            
            
            

ඉහත සඳහන් තරග අධ්යාපන අමාත්යාංශ චකෙල්ඛ අංක 02/2018 අනුව ෙමම පාසෙල්/ 
කලාපෙය්/ පළාෙත් කමවත්ව හා නිවැරදිව පවත්වන ලද බවත්, ඒ අනුව ඉහතින් 
දැක්ෙවන්ෙන් එහි පතිඵල අනුව ජයගහණය කළ සිසුන්ෙග් සත්ය හා නිවැරදි ෙතොරතුරු 
බවත් සහතික කරමි.       ....................................................... 
 විදුහල්පති/කලාප/පළාත් විෂයභාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂ       ......................................   ....................................................... 
                දිනය කලාප/පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ  

      නිල මුදාව 
*සැලකිය යුතුයි: ඉහත පතිඵල ෙල්ඛන සැකසීෙම් දී ඉතා පැහැදිලි අකුරින් හා නිරවද්යතාවය 
සියයට සියයක් ම තහවුරු වන පරිදි ඉතා සැලකිල්ෙලන් සකසා ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 

3 - CM 27535 
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❖ පශන් පත සකස් කිරීම පිළිබඳ ෙපොදු උපෙදස ්
 

6 – 7 ෙශේණි සඳහා 
 
 ෙමම ෙශේණි ෙදක සඳහා ෙවන ෙවන ම පශන් පත ෙදකක් සකස් කළ යුතු ය. එහි දී   

තරගය පැවැත්ෙවන දින දක්වා ඉෙගනීමට නියමිත විෂය ෙකොටස්වලින් පශ්න සකස් 
කිරීමට වග බලා ගත යුතු ය.  

 එක් පශ්න පතයකට ඇතුළත් කළ යුතු පශ්න සංඛ්යාව 35 කි.  

 පිළිතුරු ලිවීමට ලබා ෙදන කාලය පැ. 1 මිනිත්තු 15 ක් විය යුතු ය. 

 පිරිනැමිය යුතු මුළු ලකුණු පමාණය 100 කි.  
 

6 ෙශේණිය පශන් පතය  
 
6 ෙශේණිය ඉතිහාසය, භූෙගෝල විද්යාව හා පුරවැසි අධ්යාපනය විෂය නිර්ෙද්ශ ආවරණය වන 
ආකාරෙයන් පශ්න සකස් කළ යුතු අතර, සාමාන්ය දැනීම පශ්න සකස් කිරීෙම් දී කාලීන සමාජ, 
ආර්ථික, ෙද්ශපාලන, සංස්කෘතික, කීඩා ආදී විවිධ ක්ෙෂේත පිළිබඳ ව අවධානය ෙයොමු කළ              
යුතු ය. 
 
7 ෙශේණිය පශන් පතය  
 
7 ෙශේණිය ඉතිහාසය, භූෙගෝල විද්යාව හා පුරවැසි අධ්යාපනය විෂය නිර්ෙද්ශ ආවරණය වන 
ආකාරෙයන් පශ්න සකස් කළ යුතු අතර,සාමාන්ය දැනීම පශ්න සකස් කිරීෙම් දී කාලීන සමාජ, 
ආර්ථික, ෙද්ශපාලන, සංස්කෘතික, කීඩා ආදී විවිධ ක්ෙෂේත පිළිබඳ ව අවධානය ෙයොමු කළ  යුතු 
ය. 
 
ඒ අනුව පහත දැක්ෙවන ආකාරයට ඒ ඒ විෂය ෙකොටස් සඳහා ලකුණු පිරිනැමීමට හැකිවන 
පරිදි පශ්න පතය සකස් කළ යුතු ය.  

විෂයය ලකුණු පමාණය 

6 ෙශේණිය 7 ෙශේණිය 

ඉතිහාසය 25 25 

භූෙගෝල විද්යාව 25 25 

පුරවැසි අධ්යාපනය 25 25 

සාමාන්ය දැනීම හා කාලීන ෙතොරතුරු 10 10 

සිතියම් ලකුණු කිරීම (භූෙගෝල විද්යාව හා 
ඉතිහාසය ඇසුරින්) 

15 15 

මුළු ලකුණු පමාණය 100 100 
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6 සහ 7 ෙශේණි පශන් පත ෙදක ම පහත දැක්ෙවන සංයුතියට අනුව සකස ්කළ 
යුතු ෙව්.  

පශන් 
අංකය 

වර්ගය ඇතුළත් විය යුතු ෙකොටස ් ලකුණු 

1 - 10 බහුවරණ පශ්න. එක් පිළිතුරක් පමණක් නිවැරදි වන 
ආකාරයට වරණ 4කින් යුක්ත පශන් 10 ක් 
තිබිය යුතු ය. 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 
  

  
  

20 
(ල. 2 ×10 ) 

11 - 15 හරි වැරදි ලකුණු 
කිරීම. 

වාක්යෙයන් කියැෙවන අදහස පිළිබඳව හරි 
වැරදි ලකුණු කිරීම. 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

10 
(ල.  2 ×5 ) 

16 - 20 හිස්තැන් පිරවීෙම් 
වර්ගය. 

යම්කිසි කරුණක් විස්තර කිරීම සඳහා ලියන 
ලද වාක්යයක හිස්තැනට සුදුසු වචනය 
ෙයොදා වාක්ය සම්පුර්ණ කිරීම. 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

10 
(ල.  2× 5 ) 

21 - 25 ෙකටි පිළිතුරු ලිවීම. එක් පශන්යක් අනු ෙකොටස් ෙදකකින් 
යුක්ත විය යුතු ය. 

1. පිංතූරයක්/ රූප සටහනක් 
හඳුනාෙගන නම් කිරීම. 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

2.  එම පින්තූරය ෙහෝ රූප සටහන 
ඇසුරින් අසන ලද එක් පශන්යකට 
පිළිතුරු සැපයීම. 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

  

20 
(ල.  4× 5 ) 

26 - 30 ව හගත රචනා  එක් පශන්යක් අනු ෙකොටස ් 2කින් 
සමන්විත විය යුතු ය. 

1. යම්කිසි කරුණක් සම්බන්ධෙයන් 
අසන ලද පශ්නයකට ෙකටි 
පිළිතුරක් ලිවීම. 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

2.  අසන ලද පශ්නයට අදාළ ෙතොරතුරු 
ඇසුරින් කරුණු තුනක් ලිවීම. 

(එක් කරුණකට ලකුණු එක බැගින් 
               ලකුණු 3 කි. 

25 
(ල.  5× 5 ) 

31 - 35 සිතියම් ලකුණු 
කිරීම. 

ගංගා සහිත ශී ලංකා සිතියමක දී ඇති සථ්ාන 
05ක් හඳුනා ෙගන නම් කිරීම. 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 3 බැගින්) 

15 
(ල.  3× 5 ) 
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8 – 9 ෙශේණි සඳහා 
 
  ෙමම ෙශේණි සඳහා ෙවන ෙවන ම පශ්න පත ෙදකක් සකස් කළ යුතු ය. එහි දී 

තරගය පැවැත්ෙවන දින දක්වා ඉෙගනීමට නියමිත විෂය ෙකොටස්වලින් පශ්න 
සකස් කිරීමට වග බලා ගත යුතු ය. 

  එක් පශ්න පතයකට ඇතුළත් කළ යුතු පශ්න සංඛ්යාව 40 කි.  
  පිළිතුරු ලිවීමට ලබා ෙදන කාලය පැ. 1 මිනිත්තු 30 ක් විය යුතු ය.  
  පිරිනැමිය යුතු ලකුණු මුළු පමාණය 100 කි.  

 
8 ෙශේණිය පශන් පතය  
 
8 ෙශේණිය ඉතිහාසය, භූෙගෝල විද්යාව හා පුරවැසි අධ්යාපනය විෂය නිර්ෙද්ශ ආවරණය වන 
ආකාරෙයන් පශ්න සකස් කළ යුතු අතර, සාමාන්ය දැනීම පශ්න සකස් කිරීෙම් දී කාලීන සමාජ, 
ආර්ථික, ෙද්ශපාලන, සංස්කෘතික, කීඩා ආදී විවිධ ක්ෙෂේත පිළිබඳ ව අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 
අතර ආසන්න වසර ෙදකක විෙශේෂිත කාලීන සිදුවීම් ද පාදක කර ගත යුතු ය.  
 
9 ෙශේණිය පශන් පතය  
 
9 ෙශේණිය ඉතිහාසය, භූෙගෝල විද්යාව හා පුරවැසි අධ්යාපනය විෂය නිර්ෙද්ශ ආවරණය වන 
ආකාරෙයන් පශ්න සකස් කළ යුතු අතර, සාමාන්ය දැනීම පශ්න සකස් කිරීෙම් දී කාලීන සමාජ, 
ආර්ථික, ෙද්ශපාලන, සංස්කෘතික, කීඩා ආදී විවිධ ක්ෙෂේත පිළිබඳ ව අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 
අතර ආසන්න වසර ෙදකක විෙශේෂිත කාලීන සිදුවීම් ද පාදක කර ගත යුතු ය.  
 
 
ඒ අනුව පහත දැක්ෙවන ආකාරයට ඒ ඒ විෂය ෙකොටස් සඳහා ලකුණු පිරිනැමීමට හැකි වන 
පරිදි පශ්න පතය සකස් කළ යුතු ය.  

විෂයය ලකුණු පමාණය 

8 ෙශේණිය 9 ෙශේණිය 

ඉතිහාසය 25 25 

භූෙගෝල විද්යාව 25 25 

පුරවැසි අධ්යාපනය 25 25 

සාමාන්ය දැනීම හා කාලීන ෙතොරතුරු 10 10 

සිතියම් ලකුණු කිරීම (භූෙගෝල විද්යාව හා 
ඉතිහාසය ඇසුරින්) 

15 15 

මුළු ලකුණු පමාණය 100 100 
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8 සහ 9 ෙශේණි පශන් පත ෙදකම පහත දැක්ෙවන සංයුතියට අනුව සකස් කළ 
යුතු ෙව්. 

පශන් අංකය වර්ගය ඇතුළත් විය යුතු ෙකොටස ් ලකුණු 

1 - 5 බහුවරණ පශ්න. එක් පිළිතුරක් පමණක් නිවැරදි 
වන ආකාරයට වරණ 4කින් යුක්ත 
පශන් 5 ක් තිබිය යුතු ය. 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

10 
(ල.  2 ×5 ) 

6 - 10 ෙත්රීෙම් වර්ගය පශන්යකට දී ඇති නිවැරදි 
පිළිතුරු 4ක් අතරින් වඩාත් ම 
නිවැරදි පිළිතුර ෙත්රීම. 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

10 
(ල.  2 ×5 ) 

11 - 15 හිස්තැන් පිරවීෙම් 
පශන් 

යම්කිසි කරුණක් විස්තර කිරීම 
සඳහා ලියන ලද වාක්යයක 
හිස්තැනට සුදුසු වචනය ෙයොදා 
වාක්ය සම්පුර්ණ කිරීම. 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

10 
(ල.  2 ×5 ) 

16 - 20 ෙකටි පිළිතුරු ලිවීම. නිශච්ිතව ම ඍජු පිළිතුරක් ලිවීමට 
හැකි වන ෙසේ පශ්න සකස ් විය 
යුතු ය. (එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 
බැගින්) 
  

10 
(ල.  2 ×5 ) 

21 - 25 ගැළපීම් වර්ගය නිවැරදි ගැළපීම හා ෙත්රීම සඳහා 
පශන් සකස් විය යුතු ය. 
ගැළපීම්වලට උදාහරණ 

ෙලස ෙහේතුව සහ පතිඵලය 
එකිෙනක අතර 
සම්බන්ධතාවය එකක් 
අෙනකට බලපාන ආකාරය 
වැනි කරුණු ෙයොදා ගත               
යුතු ය. 

(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

10 
(ල.  2 ×5 ) 



14 

පශන් අංකය වර්ගය ඇතුළත් විය යුතු ෙකොටස ් ලකුණු 

31 - 35 ව හගත රචනා එක් පශන්යකට අනු ෙකොටස ්
ෙදකක් ඇතුළත් විය යුතු ය. 
යම්කිසි කරුණක් 

සම්බන්ධෙයන් අසන ලද 
පශන්යකට ෙකටි පිළිතුරක් 
ලිවීම. 

(එක් කරුණකට ලකුණු එක 
බැගින් ලකුණු 2කි.) 

  
අසන ලද පශන්යට අදාළ 

ෙතොරතුරු ඇසුරින් කරුණු 
ෙදකක් ලිවීම. 

(එක් කරුණකට ලකුණු එක 
බැගින් ලකුණු 2කි.)  
  

20 
(ල. 4× 5 ) 

36 - 40 සිතියම් ලකුණු කිරීම. ගංගා සහිත ශී ලංකා සිතියමක දී 
ඇති සථ්ාන 05ක් හඳුනා ෙගන 
නම් කිරීම. 
ඉතිහාසය, භූෙගෝල විද්යාව, 

පුරවැසි අධ්යාපනය යන විෂය 
ක්ෙෂේතයන්ට අදාළ ස්ථාන 
සහ කාලීන වැදගත්කමක් 
ඇති ස්ථාන විය යුතු ය. 

(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

 

26 – 30 
  

පිළිතුරු ලිවීම  එක පශ්නයක් අනු ෙකොටස ්
2කින් සමන්විත විය යුතු ය. 
1. පිංතූරයක්/ රූප 

සටහනක් හඳුනාෙගන 
නම් කිරීම. 

(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 
  

2.  එම පින්තූරය ෙහෝ රූප 
සටහන ඇසුරින් අසන 
ලද එක් පශ්නයකට 
ෙකටි පිළිතුරු සැපයීම. 

(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 
  

  

20 
(ල.  4 ×5 ) 

10 
(ල.  2 ×5 ) 



15 

10, 11 ෙශේණි  සඳහා 
  ෙමම ෙශේණි සඳහා ෙවන ෙවන ම පශ්න පත ෙදකක් සකස් කළ යුතු ය. එහි දී 

තරගය පැවැත්ෙවන දින දක්වා ඉෙගනීමට නියමිත විෂය ෙකොටස්වලින් පශ්න 
සකස් කිරීමට වග බලා ගත යුතු ය. 

  එක් පශ්න පතයකට ඇතුළත් කළ යුතු පශ්න සංඛ්යාව 45 කි.  

  පිළිතුරු ලිවීමට ලබා ෙදන කාලය පැ. 2ක් විය යුතු ය.  

  පිරිනැමිය යුතු මුළු ලකුණු පමාණය 100 කි.  
 
10 ෙශේණිය 
 
10 ෙශේණිය ඉතිහාසය විෂය නිර්ෙද්ශයට අනුකූල විෂය කරුණු ද, භූෙගෝල විද්යාව, පුරවැසි 
අධ්යාපනය යන විෂය ක්ෙෂේත ඇසුරින් සකස් කළ සාමාන්ය දැනුම පශ්න ද, කාලීන 
සමාජ, ආර්ථික, ෙද්ශපාලන, සංස්කෘතික, කීඩා ආදී ක්ෙෂේත ආවරණය වන පරිදි සහ ආසන්න 
වසර ෙදකක කාලීන සිදුවීම් ඇසුරින් ද ෙමම පශ්න පතය සකස් කළ යුතු ය.  
 
 
11 ෙශේණිය 
 
11 ෙශේණිය ඉතිහාසය විෂය නිර්ෙද්ශයට අනුකූල විෂය කරුණු ද, භූෙගෝල විද්යාව, පුරවැසි 
අධ්යාපනය යන විෂය ක්ෙෂේත ඇසුරින් සකස් කළ සාමාන්ය දැනුම පශ්න ද, කාලීන 
සමාජ, ආර්ථික, ෙද්ශපාලන, සංස්කෘතික, කීඩා ආදී ක්ෙෂේතයන් ආවරණය වන පරිදි සහ 
ආසන්න වසර ෙදකක වැදගත් කාලීන සිදුවීම් ඇසුරින් ද ෙමම පශ්න පතය සකස් කළ යුතු ය. 
 
ඒ අනුව පහත දැක්ෙවන ආකාරයට ඒ ඒ විෂය ෙකොටස් සඳහා ලකුණු පිරිනැමීමට හැකි වන 
පරිදි පශ්න පතය සකස් කළ යුතු ය.  

විෂයය ලකුණු පමාණය 

10 ෙශේණිය 11 ෙශේණිය 

ඉතිහාසය 30 30 

භූෙගෝල විද්යාව (සාමාන්ය දැනීම විය යුතුය) 15 15 

පුරවැසි අධ්යාපනය (සාමාන්ය දැනීම විය යුතුය) 15 15 

කාලීන ෙතොරතුරුවලට අදාළ පශ්න 
(ජාතික හා ජාත්යන්තර) 

20 20 

සිතියම් ලකුණු කිරීම 20 20 

මුළු ලකුණු පමාණය 100 100 
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10 සහ 11 ෙශේණි ෙදෙක් පශන් පත ෙදක ම පහත දැක්ෙවන සංයුතියට අනුව 
සකස ්කළ යුතු ෙව්. 

අනු.
අංකය 

පශන් 
අංකය 

පශන් වර්ගය ඇතුළත් විය යුතු කරුණු ලකුණු ගණන 

01 01 - 10 බහුවරණ එක් පිළිතුරක් පමණක් නිවැරදි 
වන ආකාරයට වරණ 4කින් යුක්ත 
පශන් 5 ක් තිබිය යුතු ය. 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 1 බැගින්) 

  
 පශන්යකට දී ඇති නිවැරදි 

පිළිතුරු 4ක් අතරින් වඩාත් ම 
නිවැරදි පිළිතුර ෙත්රීම. 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 1 බැගින්) 

10 
(ල.  1×10 ) 

02 11 – 15 හිස්තැන් 
පිරවීම 

යම්කිසි කරුණක් විස්තර කිරීම සඳහා 
ලියන ලද වාක්යයක හිස්තැනට සුදුසු 
වචනය ෙයොදා වාක්ය සම්පුර්ණ කිරීම. 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

10 
(ල.  2 ×5 ) 

03 16 – 25 ෙකටි පිළිතුරු 
සැපයීම 

16 – 20 දක්වා නිශ්චිතව ම සෘජු 
පිළිතුරක් ලිවීමට හැකි වන ෙසේ 
පශන් සකස් විය යුතු ය. 

(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 
21 – 25 දක්වා චිත, ඡායා රූප . 

වගු, පස්තාර ඇසුරින් අසන ලද 
අනු ෙකොටස ් ෙදකක් සහිත 
පශන් විය යුතු ය. 

(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 1 බැගින් 
ලකුණු 2කි.) 

  
20 

(ල.  2 ×10 ) 
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අනු.
අංකය 

පශන් 
අංකය 

පශන් වර්ගය ඇතුළත් විය යුතු කරුණු ලකුණු ගණන 

04 26 – 30 ගැළපීෙම් 
වර්ගය 

නිවැරදි ගැළපීම හා ෙත්රීම සඳහා පශ්න 
සකස් විය යුතුය. 
ගැළපීම්වලට උදාහරණ ෙලස 

ෙහේතුව සහ පතිඵලය එකිෙනක 
අතර සම්බන්ධතාවය එකක් 
අෙනකට බලපාන ආකාරය 
වැනි කරුණු ෙයොදා ගත යුතු ය. 

(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

10 
(ල.  2 ×5 ) 

  

05 31 – 35 ව හගත පශන් එක් පශන්යක් ෙකොටස් තුනකින් 
සමන්විත විය යුතු ය. 
 
  i. නම් කිරීම - (ල. 01) 
 ii. ෙහේතු දැක්වීම - (ල. 02) 
iii. ෙයෝජනා හා අදහස ්ඉදිරිපත් කිරීම - 

(ල. 03) 

 

  
30 

(ල.6X 5) 

06 36– 45 සිතියම් ලකුණු 
කිරීම 

ගංගා සහිත ශී ලංකා සිතියමක නිශච්ිත 
ස්ථාන 10ක් ලකුණු කිරීම හා නම් කිරීම 
විය යුතු ය. 
 
ලකුණු ෙකොට නම් කිරීම සඳහා 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

20 
(ල.2 X 10) 
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❖ ෙමම ෙශේණි සඳහා එක් පශන් පතයක් පමණක් සකස ්කළ යුතු ය.  

❖ ඇතුළත් කළ යුතු පශ්න සංඛ්යාව 50 කි.  

❖ පිළිතුරු ලිවීමට ලබා ෙදන කාලය පැය 02 යි මිනිත්තු 30 කි.  

❖ පිරිනැමිය යුතු මුළු ලකුණු සංඛ්යාව 100 කි. 

❖ ෙමම පශ්න පත සකස් කිරීෙම් දී ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය  ෙද්ශපාලන, ආර්ථික, 

සමාජ, කීඩා, සංස්කෘතික හා පාරිසරික ආදී විවිධ ක්ෙෂේත ඇසුරින් සාමාන්ය දැනීම 

පශ්න සකස් කළ යුතු අතර ආසන්න වසර ෙදකක කාලීන වැදගත්කමකින් යුතු සිදුවීම් 

ද පාදක කර ගත යුතු ය.  

ඒ අනුව පහත දැක්ෙවන ආකාරයට ඒ ඒ විෂය ෙකොටස් සඳහා ලකුණු පිරිනැමීමට හැකි වන 
පරිදි පශ්න පතය සකස් කළ යුතු ය. 

විෂයය ලකුණු පමාණය 

12/13 ෙශේණිය 

සාමාන්ය දැනීම - (ඉතිහාසය, භූෙගෝල විද්යාව, ෙද්ශපාලන විද්යාව, 
තර්ක ශාස්තය හා විද්යාත්මක කමය ඇසුරින් අසන ලද සාමාන්ය 
දැනීම පශන් විය යුතු ය. ) 

40 

ගැටලු නිරාකරණය - (සමාජ, ආර්ථික, පාරිසරික, ෙද්ශපාලන ආදී 
විවිධ ෙක්ෂතවල මතු විය හැකි ගැටලු නිරාකරණය සම්බන්ධ පශ්න 
විය යුතු ය.) 

20 

තර්කනය - (සමාජ, ආර්ථික, ෙද්ශපාලන, ආදී ඕනෑ ම ගැටලුවක් ෙදස 
තර්කානුකූලව සිතා පිළිතුරු දිය හැකිවන ෙසේ අසන ලද පශන් ඇතුළත් 
විය යුතු ය.) 

15 

තාක්ෂණික දැනුම හා කුසලතාවය - (ඉෙගනුම් කියාවලිය සඳහා 
තාක්ෂණික ෙමවලම් භාවිතය හා ඒ ආශිත ගැටලු හඳුනා ගැනීම, 
සාමාන්ය ජීවිතෙය් දී තාක්ෂණික ෙමවලම්වලින් පෙයෝජන ලබා 
ගැනීමට ඇති හැකියාව මැන බැලීම.) උදා.- පරිගණක, සන්නිෙව්දන 
උපකරණ. 

10 

ජාතික හා ජාත්යන්තර ෙතොරතුරු - (ශී ලංකා හා ෙලෝක සිතියම් 
අධ්යයනය සහ ලකුණු කිරීම, නම් කිරීම ෙමයින් අදහස් ෙකෙර්.)  

15 

මුළු ලකුණු පමාණය 100 
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12/13 ෙශේණි ෙදෙක් පශන් පතය පහත දැක්ෙවන සංයුතියට අනුව සකස ්කළ 
යුතු ෙව්. 

පශන් 
අංකය 

පශන් වර්ගය සකස ්විය යුතු ආකාරය ලකුණු ගණන 

01 – 10 බහුවරණ      01 – 05 දක්වා වරණ පහකින් නිවැරදි 
පිළිතුර ෙත්රීෙම් වර්ගය  

(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

06 – 10 දක්වා වරණ පහකින් නිවැරදි 
පිළිතුරු කාණ්ඩය ෙත්රීෙම් වර්ගය ද විය 
යුතු ය. 

(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

  
  
20 
(ල.2 X 10) 

11 -15 හිස්තැන් පිරවීම වාක්යයක කරුණු අවෙබෝධ කර ෙගන 
අර්ථවත් වන ෙසේ හිස්තැනට සුදුසු වචන ලිවීම 
ෙමයින් අදහස් ෙකෙර්. 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

  
10 
(ල.2 X5) 

16 – 25 ෙකටි පිළිතුරු 
සැපයීම 

    16 – 20 දක්වා නිශ්චිතව ම සෘජු පිළිතුරක් 
ලිවීමට හැකි වන ෙසේ පශන් සකස ්විය 
යුතු ය. 

(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 
     21 – 25 දක්වා චිත, ඡායාරූප . වගු, 

පස්තාර ඇසුරින් අසන ලද අනු ෙකොටස් 
ෙදකක් සහිත පශ්න විය යුතු ය. 

(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

  
  
20 
(ල.2 X 10) 

26 – 30 ගැළපීම කරුණු, විස්තර, ගැළපීම මින් අදහස් ෙකෙර්. 
එකකට එකක් සංසන්දනය කිරීම, සිදුවීමක 
පතිඵලය සංසන්දනය   ආදී කරුණු ඇතුළත් 
විය යුතු ය. 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

  
10 
(ල.2 X5) 
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පශන් 
අංකය 

පශන් වර්ගය සකස ්විය යුතු ආකාරය ලකුණු ගණන 

31 – 35 ව හගත රචනා එක් පශන්යක් අනු ෙකොටස ් තුනකින් යුක්ත 
විය යුතු ය. 
i.   නම් කිරීම - ල. 01 

Ii.   කරුණු ෙදකක් ලිවීම - ල. 02 

Iii. ඉන් එක් කරුණක් විශ්ෙල්ෂණාත්මකව  
විස්තර කිරීම - ල. 02 

  
  
25 
(ල.5X5) 
  

36 – 45 සිතියම් ලකුණු 
කිරීම I 

ගංගා සහිත ශී ලංකා සිතියම ඇසුරින් ස්ථාන 
10ක් ලකුණු කිරීම කළ යුතු ය. ෙමහි දී 
විෂයානුබද්ධ එෙහත් ශී ලංකාව පිළිබඳව 
සාමාන්ය ෙතොරතුරු ඇසුරින් ෙතෝරා ගත් 
ස්ථාන විය යුතුය. 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 1 බැගින්) 

  
10 
(ල.1X10) 

46 – 50 සිතියම් ලකුණු 
කිරීම II 

ෙලෝක සිතියම ඇසුරින් සථ්ාන 5ක් පිළිබඳව 
අසනු ලබන පශන් විය යුතු ය. සාමාන්ය දැනීම 
මැනිය හැකි පරිදි ෙමම පශ්න සකස් කළ යුතු 
ෙව්. (හඳුනාගත් ස්ථාන ලකුණු කිරීම් ෙහෝ 
ලකුණු කරන ලද ස්ථාන නම් කිරීම්, ආදී 
කියාකාරකම් ෙයදිය යුතු ය. 
(එක් පිළිතුරකට ලකුණු 1 බැගින්) 

  
05 
(ල.1X5) 
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❖ සියලු ම පශ්න පතවල මුල් පිටුෙව් පහත සඳහන් විස්තර ඇතුළත් විය යුතු ය. 

පාසල්/කලාප/පළාත්/සමසත් ලංකා/ජාතික සමාජ විද්යා තරගාවලිය 20............. 

ෙශේණිය :- ....................... 

විභාග අංකය :- ................................. 
 

සැලකිය යුතුයි. 

පශන් සියල්ලට ම ෙමම පතෙය් ම පිළිතුරු සපයන්න. 

උත්තර පත පරීක්ෂකවරුන් සඳහා පමණි. 

පශන් අංක ලකුණු       පළමු පරීක්ෂක  
                 අත්සන 

1 - 10 

11 - 15 

16 - 25 

26 - 30 

31 - 35 

36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

 

                 ෙදවන පරීක්ෂක  
                  අත්සන 

මුළු ලකුණු 
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6 ෙශේණිය 
 
ආදර්ශ පශන් 
 

 පශ්න අංක 1 සිට 10 දක්වා පශ්නවලට දී ඇති පිළිතුරු අතරින් නිවැරදි ෙහෝ වඩාත් 
ගැළෙපන පිළිතුර ෙතෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

 
1. මහානාම හිමියන් විසින් රචනා කරන ලද ශී ලංකාෙව් ඉතිහාසය හැදෑරීමට 

ඉවහල්වන වැදගත් ම සාහිත්ය මූලාශය වන්ෙන් මින් කුමක් ද? 
1. දීපවංසය 2. මහාවංසය 3. ෙබෝධිවංසය 4. නිකාය  සංගහය 
 

2. ශී ලංකාෙව් පරිපාලන ෙකොට්ඨාස ධූරාවලිය අනුව කුඩා ම පරිපාලන ඒකකය 
වන්ෙන් මින් කුමක් ද ? 
 1. පළාත   2. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 
 3. දිස්තික්කය   4. ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසය 
 

3. සැලසුම්කරණය හා සංවිධානය මඟින් අපට ලැෙබන වඩාත් ම වැදගත් වාසියක්  
වන්ෙන්, 

1. පහසුෙවන් තම අරමුණු ඉටුකර ගත හැකිවීම යි. 
2. අන් අයට බාධාවක් ෙනොවීමයි. 
3. අන් අයෙග් පසාදයට ලක්වීමයි.   
4. අතපසු වීම නිසා සිදුවන හානි අවම වීමයි. 

 
4. ශී ලංකාෙව් සාමාන්ය භාවිතෙය් පවතින දුරකථන අංකයක ඇති ඉලක්කම් ගණන 

කීය ද? 
1. නවයකි     2. දහයකි 3. ෙදොළහකි 4. දහ තුනකි 
  

 අංක 11 සිට 15 දක්වා ඇති පකාශ නිවැරදි නම් “√” ලකුණ ද වැරදි නම් “×” ලකුණ ද 
ඉදිරිෙය් ඇති වරහන තුළ ෙයොදන්න. 

 
1. ෙලෝකෙය් පැරණිතම අක්ෂර පද්ධතිය නිර්මාණය කරන ලද්ෙද් 

ෙමෙසොෙපොෙත්මියානු වැසියන් විසිනි.                                            (        )
        

2. නැෙගනහිර හා උතුර අතර නිරිත දිශාව පිහිටා ඇත.                         (        ) 
 
3. අතිශය නාගරික සංකීර්ණයක් සහිත බල පෙද්ශ මහ නගර සභා ෙලස 

හඳුන්වයි.                                                                                       (        ) 
 
4. රියදුරකු ශී ලංකාෙව් දී රිය ධාවනය කළ යුත්ෙත් දකුණු පසිනි.          (        ) 
  

 අංක 16 සිට  20 දක්වා පශ්නවලට නිවැරදි පිළිතුර ෙයොදා හිස්තැන් පුරවන්න. 
 

1. ශී ලංකාෙව් පළාත් නවය අතරින් වැඩි ම දිස්තික්ක ගණනක් අයත් පළාත 
වන්ෙන් -------------------------- ය. 

2. නිවැරදිව දිශාව හඳුනා ගැනීම සඳහා --------------------------- යන්තය 
උපෙයෝගි කර ගනී.  
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3. ශී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර ඇති පටු මුහුදු තීරය  -----------------------------
සමුද සන්ධිය නමින් හැඳින්ෙව්. 

4. ඊජිප්තු ශිෂ්ටාචාරෙය් ------------------------ රජ ෙපළපත දීර්ඝ කාලයක් 
පාලන කටයුතු සිදු කෙළේ ය. 

 
 
  අංක 21 සිට 25 ෙතක් දී ඇති පශ්නවලට ෙකටි පිළිතුරු ලියන්න. 

1. 
 1. ෙමම රූපෙයන් දැක්ෙවන මානව  
  වර්ගය නම් කරන්න. 
   ------------------------------- 
 2. එම මානව වර්ගයට අයත් මිනිසුන්  
  වාසය කරන රටක් නම් කරන්න.  

  ------------------------------- 

2. 
 1. ෙමම රූපෙයන් දැක්ෙවන උපකරණය 

නම් කරන්න. -------------------------- 
 2. ෙමම උපකරණය සඳහා ෙයොදා 

ගන්නා මිනුම් ඒකකය කුමක් ද ?                                   
------------------------------------ 
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3. 

 

1. ෙමම රූපෙයන් දැක්ෙවන මාර්ග 
සලකුෙණන් අදහස් වන්ෙන් කුමක් ද       
--------------------------- 

2. මහා මාර්ගෙය් දී රථ වාහන රියදුරකු 
විසින් ෙමම මාර්ග සංඥාව දුටු විට 
අනුගමනය කළ යුතු ආරක්ෂිත 
කියාමාර්ගයක් ලියන්න. -----------------
-------------------- 

    අංක 26 සිට 30 දක්වා ඇති පශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. 
 

 1. i. අනුරාධපුරය නගරයක් ෙලස නිර්මාණය කර තම පාලන මධ්යස්ථානය බවට පත් කර 
ගත් රජතුමා නම් කරන්න. 

  ii. එතුමා විසින් අනුරාධපුර නගරෙය් ආරක්ෂාව හා අලංකාරය සඳහා අනුගමනය කළ 
කියා මාර්ග තුනක් ලියන්න. 

 
 2. i. පාසලක අනන්යතාවය පකාශ කරන සංෙක්තයක් නම් කරන්න. 
  ii. පාසෙල් සම්පදායන්ට ගරු කිරීම හා රැක ගැනීම වැදගත් වන්ෙන් ඇයි දැයි කරුණු 

ෙදකකින් දක්වන්න.  
 
 3. i. පාසල් සිසුවකු වශෙයන් ඔබ භුක්ති විඳින ෙසේවාවක් නම් කරන්න. 
  ii. එම ෙසේවාව භුක්ති විඳිෙම් දී ඔබ විසින් ඉටු කළ යුතු යුතුකම් 03 ක් ලියා දක්වන්න. 
 
   අංක 31 සිට 35 දක්වා දී ඇති ස්ථාන සපයා ඇති ශී ලංකා ආකෘති සිතියෙම් 

 ලකුණු ෙකොට නම් කරන්න. 
 

1. ෙකොළඹ 
2. අනුරාධපුරය 
3. මහවැලි ගඟ 
4. සමනල කඳුවැටිය 
5. යාපනය අර්ධද්වීපය 
 

සැ.යු.- ෙමහි දැක්ෙවන්ෙන් ස්ථාන කීපයක් පමණි. 6 ෙශේණිය ඉතිහාසය/ භූෙගෝල විද්යාව/ 
පුරවැසි අධ්යාපනය විෂය නිර්ෙද්ශවලට අදාල පාඩම් ඒකකවලින් අවධාරණය ෙකෙරන සථ්ාන 
ඇසුරින් 31 – 35 දක්වා පශන් සකස ්විය යුතු ය. 
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7 ෙශේණිය 
 

ආදර්ශ පශන් 
 
 පශ්න අංක 1 සිට 10 දක්වා පශ්නවලට දී ඇති පිළිතුරු අතුරින් නිවැරදි ෙහෝ වඩාත් 

ගැළෙපන පිළිතුර ෙතෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 
 

 1. කලාඔය ආශිතව නිර්මාණය කර ඇති ජලාශය මින් කුමක් ද? 
               1. රාජාංගණය         2. උඩවලව       3. මාදුරුඔය       4. ලුණුගම්ෙවෙහර 
 
 2. ෙලෝකෙය් මහද්වීප අතරින් විශාලත්වෙයන් කුඩා ම මහද්වීපය මින් කුමක් ද ? 
                 1. ආසියාව       2. අපිකාව       3. ඕස්ෙට්ලියාව  4. යුෙරෝපය 
 
 3. ඔබෙග් මවෙග් ෙසොෙහොයුරාෙග් බිරිඳ ඥාතීත්වෙයන් ඔබට කවෙරක් ද? 
                1. පුංචි අම්මා ය     2. නැන්දා ය.    3. නෑනා ය. 4. ෙලොකු අම්මා ය. 
 
 4. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට මෑතකදී හඳුන්වා දුන් ‘සුවසැරිය’ ගිලන් රථ ෙසේවාව සම්බන්ධ 

කර ගත හැකි දුරකථන අංකය කුමක් ද? 
  1.  119         2.  1916  3.  1919  4.  1990 
 

 අංක 11 සිට 15 දක්වා ඇති පකාශ නිවැරදි නම් “√” ලකුණ ද වැරදි නම් “×” 
 ලකුණ ද ඉදිරිෙය් ඇති වරහන තුළ ෙයොදන්න. 

 
 1. 1992 දී යුෙනස්ෙකෝ සංවිධානය විසින් ශී ලංකාෙව් සංස්කෘතික උරුම ස්ථාන 
  හයක් ෙලෝක උරුම ෙලස නම් කර ඇත.                                           
       

 2.  දකුණු ආසියාතික රටවල් අතරින් ආයු අෙප්ක්ෂාව වැඩිම රට ශී ලංකාවයි.                                
                      

 
3. මව, පියා සහ දරුවන් පමණක් එකට ජීවත් වන පවුල න්යෂ්ටික පවුල 

ෙලස හඳුන්වයි.                                                                                           
 

4. ශී ලංකාෙව් අකුණු සැර ඇති වීම සිදුවන්ෙන් ඔක්ෙතෝම්බර් හා 
ෙනොවැම්බර් මාසවල පමණි.                                                                                    
 

 
 
 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

4 - CM 27535 
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අංක 16 සිට 20 දක්වා පශ්නවලට නිවැරදි පිළිතුර ෙයොදා හිස්තැන් පුරවන්න. 
 

1. වාරි කර්මාන්තයට කළ විශිෂ්ට ෙසේවාව නිසා -------------------------- රජතුමා 
මින්ෙන්රි ෙදවියන් ෙලස ෙගෞරවයට පාත විය. 

 
2. පෘථිවි අභ්යන්තරෙය් ඇති අධික උෂ්ණත්වය හා පීඩන ෙවනස්කම් ෙහේතු ෙකොට 

ෙගන ක්ෂණිකව සිදුවන භූමිෙය් ෙසලවීම -------------------------- ෙලස 
හැඳින්ෙව්.  

 
3. පුද්ගලයකු සුවිෙශේෂීව හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන සාර්ථක ම 

කමය වන්ෙන් -------------------------------------- ව හය පිළිබඳ පරීක්ෂණයයි. 
 
4. අතීතෙය් දී ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ ෙවළඳාෙම් දී වැදගත් වූ මාෙතොට වරාය 

වර්තමානෙය් දී ------------------------------------ ෙලස හඳුන්වයි. 
 
    අංක 21 සිට 25 ෙතක් දී ඇති පශ්නවලට ෙකටි පිළිතුරු ලියන්න. 

1. 

 1. ෙමම රූපෙයන් දැක්ෙවන්ෙන්              

කුමක් ද? 

  ------------------------------- 

 2. ෙමම නිර්මාණය කරවන ලද රජතුමා 

නම් කරන්න. 

  -------------------------------------  

2. 

1. ෙමම රූපෙයන් දැක්ෙවන ශාක වර්ගය 

නම් කරන්න. --------------------------- 

2. ෙමම ශාක වර්ගය බහුලව දක්නට 
ලැෙබන්ෙන් කුමන පෙද්ශ ආශිතව ද?  

 --------------------------- 
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 අංක 26 සිට 30 දක්වා ඇති පශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. 
 
 1. i. අනුරාධපුර යුගෙය් දී රජකම උරුම වූ  පධාන කමයක් ලියන්න. 
  ii. අනුරාධපුර යුගෙය් රජුට අයත් පධාන කාර්යයන් තුනක් ලියන්න. 
 
 2. i. ජන සමාජයක පුද්ගලෙයකුට හිමි අයිතිවාසිකම් වර්ග තුනක් ඇත. ඉන් එකක් නම් 

කරන්න. 
  ii. ඉහත නම් කළ අයිතිවාසිකම් වර්ගයට අයත් අයිතිවාසිකම්  තුනක් ලියා දක්වන්න. 
 
 3. i. නාය යෑෙම් උවදුර වැඩි වීමට බලපාන මිනිස් කියාකාරකමක් ලියන්න. 
  ii. නායයෑම් වළක්වා ගැනීමට ගත හැකි කියා මාර්ග තුනක් ලියන්න. 

අංක 31 සිට 35 දක්වා දී ඇති ස්ථාන සපයා ඇති ශී ලංකා ආකෘති සිතියෙම් ලකුණු කර 
නම් කරන්න. 

 
1. දැදුරු ඔය 
2. ගම්ෙපොළ 
3. තිකුණාමලය 
4. නකල්ස් කඳු වැටිය 
5. මන්නාරම් දූපත 
 

සැ.යු.- ෙමහි දැක්ෙවන්ෙන් සථ්ාන කීපයක් පමණි. 7 ෙශේණිය ඉතිහාසය/ භූෙගෝල විද්යාව/ 
පුරවැසි අධ්යාපනය විෂය නිර්ෙද්ශවලට අදාල පාඩම් ඒකකවලින් අවධාරණය ෙකෙරන සථ්ාන 
ඇසුරින් 31 – 35 දක්වා පශන් සකස ්විය යුතු ය. 
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8 ෙශේණිය 
 

ආදර්ශ පශන් 
 
අංක 01 සිට 05 දක්වා පශ්නවලට ගැළෙපන පිළිතුර ෙතෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

 
1. ෙමරට මහ වැව් තැනීෙම් ආරම්භක රජතුමා ෙලස සලකනු ලබන්ෙන්, 

 1. මහා පරාකමබාහු රජතුමා ය. 2. ධාතුෙසේන රජතුමා ය. 
 3. වසභ රජතුමා ය. 4. මහෙසන් රජතුමා ය. 
 

 2. දකුණු ආසියානු කලාපෙය් කඳුකර භූ දර්ශනයට අයත් ලක්ෂණ දක්නට ෙනොලැෙබන 
රට කුමක් ද? 

 1. ශී ලංකාව 2. ඉන්දියාව 
 3. ෙන්පාලය 4. මාලදිවයින 
 

3. දකුණු ආසියානු කලාපීය රටවල් අතර පිහිටුවාෙගන ඇති සාර්ක් සංවිධානයට අයත් 
සාමාජික රටවල් ගණන වන්ෙන්, 

 1. හතකි 2. නවයකි 
  3. අටකි 4. දහයකි 
 

4. 2016 වර්ෂෙය් ඔලිම්පික් කීඩා උෙළල පැවැත් වූ රට මින් කුමක් ද? 
 1. බසීලය 2. නවසීලන්තය 
 3. ගීසිය 4. ජපානය 
 

 6 සිට 10 දක්වා පශ්නවල වඩාත් ම ගැළෙපන පිළිතුර ෙතෝරා ඒ යටින් ඉරක් අඳින්න. 
 
1. අතීත ශී ලංකාෙව් උසස් ජල තාක්ෂණයක් පැවැති බවට තහවුරු වීෙමන් 

ෙහළිවන්ෙන්, 
 1. ෙදස් විෙදස් සබඳතා උසස් මට්ටමක පැවති බවයි. 
 2. ශී ලාංකික වාරි ශිල්පියා සතුව උසස් තාක්ෂණික දැනුමක් පැවති බව යි. 
 3. කෘෂිකර්මය සඳහා ජල සම්පාදන කටයුතු ෙයොදා ගත් බවයි. 
 4. ශී ලංකාෙව් ස්වාභාවික සම්පත් බහුලව පැවති බවයි. 
 

2. පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා විෙශේෂෙයන් කියා කරනු ලබන්ෙන්, 
 1. ජනසවිය වැඩසටහන 2. මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 
 3. සැමට ෙසවන වැඩසටහන 4. උදා ගම්මාන වැඩසටහන 

 

3. පවුලක් තුළ අප පජාතන්තවාදීව කටයුතු කළ යුත්ෙත්, 
 1. ෙදමාපියන්ට ගරු කළ යුතු නිසා ය. 
 2. පවුලක් ෙලස සාර්ථක ජීවිත ගත කිරීම සඳහා ය 
 3. සමාජෙය් අන් අයට ආදර්ශයක් දීම සඳහා ය. 
 4. සාමාජිකයන්ෙග් වගකීමක් වන නිසා ය. 
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 11 සිට 15 දක්වා පශ්නවල හිස්තැනට ගැළෙපන නිවැරදි පිළිතුර තිත් ඉර මත ලියන්න. 
 

1. මිනිෙප් ඇළ ----------------------- රජුෙග් නිර්මාණයකි. 
2. ශී ලංකාෙව් වැඩි ම වර්ෂාපතනයක් ලැෙබන්ෙන් ---------------------------- 

පෙද්ශයට යි. 
3. ජාත්යන්තර ජල කළමනාකරණ මූලස්ථානය පිහිටුවා ඇති රට  -------------------- 

ෙව්. 
4. “ආසියාෙව් රිදී සීනුව” නම් විරුදාවලිය ලත් ශී ලාංකික අගමැතිවරයා --------------

------- මහතා ය. 
 

16 සිට 20 පශ්න සඳහා ෙකටි පිළිතුරු සපයන්න. 
 

1. දැදිගම ෙකොටෙවෙහර කරවන ලද රජතුමා නම් කරන්න. ------------------------ 
2. සුෙලයිමාන් කඳුවැටිය පිහිටි රට කුමක් ද? ----------------------------- 
3. ශී ලංකාෙව් ළමුන් සඳහා අනිවාර්ය පාසල් අධ්යාපනය ලැබිය යුතු වයස් සීමාව 

ෙකොපමණ ද? ---------------------------- 
4. “විල් දහෙසේ රට” ෙලස හඳුන්වන්ෙන් කුමන රට ද? ------------------------------ 
 
 

අංක 21 සිට 25 දක්වා දී ඇති පශ්නවලට “අ” සහ “ආ” යනුෙවන් තීරු ෙදකක් දැක් ෙව්. 
ඒවාෙය් සම්බන්ධතාවය අනුව නිවැරදිව අකුරු ගළපා ඇති පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න. 
 

1. 

“අ” තීරුව “ආ” තීරුව 
  
 I. මහවිලච්චිය A ධාතුෙසේන රජු 
 II. කලාවැව B පණ්ඩුකාභය රජු 
 III. අභය වැව C මහෙසන් රජු 
 IV. මින්ෙන්රිය වැව D වසභ රජු 
 
         1. D A B C   2. A B D C        3. B C D A  4. D A C B  
 
 
  
 “අ” තීරුව “ආ” තීරුව 

  
 i. සිකුරු A රතු ගහයා 

 Ii. පෘථිවි B වාමන ගහයා 
 Iii. අඟහරු C නිල් ගහයා 
 Iv. ප්ලූෙටෝ D පහන් තරුව  

         1. A B D C 2. B A D C       3. D A B C   4. D C A B 
 

 

2. 
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“අ” තීරුව             “ආ”තීරුව 

  

 i. ෙවසක් උත්සවය A හින්දු 
 ii. දීපවාලි උත්සවය B ඉස්ලාම් 
 iii. පාස්කු උත්සවය C ෙබෞද්ධ 
 iv. හජ්ජි උත්සවය D කෙතෝලික 
 
 

          1. A C D B 2. C A D B  3. B  D C A  4. C D B A  
 
4. 

“අ” තීරුව     “ආ” තීරුව 
  

 i.  ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය  A ඩැකා 
 ii. ජපානය B කත්මන්ඩු 
 iii. බංග්ලාෙද්ශය C නිව්ෙයෝක් 
 iv. ෙන්පාලය D ෙටෝකිෙයෝ 
 

         1. A C B D 2. B C A D  3. D C B A  4. C D A B   

1. 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. 

i. ෙමම රූපෙය් දැක්ෙවන්ෙන් කුමක් ද? 
    ------------------------------- 
 
ii. එය සකස් කර ඇත්ෙත් කුමන කාර්යයක් 

සඳහා ද?  
     ------------------------------------ 

i. ෙමම රූපෙයන් දැක්ෙවන්ෙන් කිනම්       
ෙද්ශගුණික සෘතුව ද? 

 ------------------------------- 
ii. ෙමම සෘතුෙව් දැකිය හැකි පාරිසරික 

ලක්ෂණයක් ලියන්න.  

 --------------------------- 

3. පහත දැක්ෙවන මාර්ග සංඥාවලින් කියෙවන අදහස ලියන්න. 

3. 

              අංක 26 සිට 30 දක්වා පශ්න සඳහා පිළිතුරු ලියන්න. 

i. ………………………... ii. ………………………... 



31 

31 සිට 35 දක්වා පශ්නවලට පිළිතුරු ලියන්න. 
 

1. i.  සීගිරි ජල උද්යානය පිළිබඳ ෙතොරතුරු අනාවරණය කර ගත් ශී ලාංකික පුරාවිද්යාඥයා 
නම් කරන්න. .................................................... 

 
 ii. අතීත ජල උද්යානවල පැවති කැපී ෙපෙනන ලක්ෂණ 2 ක් දක්වන්න. 
 
 1. ................................................ 
 
 2. ................................................ 
 
2. i. ළමා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර දීමට ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක වන ආයතනයක් 

නම් කරන්න. 
 
 ii. එක්සත් ජාතීන්ෙග් ළමා අයිතිවාසිකම් සම්මුතියට  පාදක වී ඇති මූලික ෙත්මා 2ක් 

ලියන්න. 
 
 1. ------------------------------------------------- 
 
 2. -------------------------------------------------- 

 
36 සිට 40 දක්වා දී ඇති ස්ථාන සපයා ඇති ශී ලංකා ආකෘති සිතියෙම් ලකුණු කර නම් 

කරන්න. 
 

1. සීගිරිය 
2. මහනුවර 
3. ෙදවුන්දර තුඩුව 
4. ගාල්ල 
5. මන්නාරම් දූපත 
 

සැ.යු.- ෙමහි දැක්ෙවන්ෙන් ස්ථාන කීපයක් පමණි. 8 ෙශේණිය ඉතිහාසය/ භූෙගෝල විද්යාව/ 
පුරවැසි අධ්යාපනය විෂය නිර්ෙද්ශවලට අදාල පාඩම් ඒකකවලින් අවධාරණය ෙකෙරන සථ්ාන 
ඇසුරින් 36 – 40 දක්වා පශන් සකස ්විය යුතු ය. 
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9 ෙශේණිය 
 
ආදර්ශ පශන් 
 

•   අංක 01 සිට 05 දක්වා පශ්නවලට දී ඇති පිළිතුරු අතරින් නිවැරදි ෙහෝ වඩාත්  
 ගැළෙපන පිළිතුර ෙතෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 
 

 
1. ශී ලංකාෙව් මුහුදුබඩ පළාත් යටත් කර ගැනීමට මුල් වූ ඉංගීසි ආණ්ඩුකාරවරයා මින් 

කවෙරක් ද? 
   1. ෙෆඩ්රික් ෙනෝර්ත්  2. ෙරොබට් බවුන්රිග්  
   3. ෙතෝමස් ෙමඩ්ලන්ඩ්  4. එඩ්වඩ් බාන්ස්  
 

2. ආසියානු කලාපෙය් ජනාධික පෙද්ශයක් වන්ෙන්, 
   1. උතුරු ආසියාව ය. 2. මධ්ය ආසියාව ය. 
   3. නැෙගනහිර ආසියාව ය. 4. නිරිත දිග ආසියාව ය. 
 
3. බහුවිධ බුද්ධි න්යාය ඉදිරිපත් කළ දාර්ශනිකයා වන්ෙන්, 
   1. සිග්මන් ෙපොයිඩ් ය. 2. ෙහොවාඩ් හාඩ්නර් ය. 
   3. ෙතෝන් ඩයික් ය. 4. ෙජොහාන් ගැල්ටුන් ය. 
 

4. මැග්ෙසේෙසේ සම්මානෙයන් පිදුම් ලද ශී ලාංකික සංගීතෙව්දියා වන්ෙන්, 
 1. වික්ටර් රත්නායක මහතා ය. 
 2. ෙප්මසිරි ෙක්මදාස මහතා ය. 
 3. ශීදර් පිච්ෙචයප්පා මහතා ය. 
 4. ඩබ්ලිව්. ඩී. අමරෙද්ව මහතා ය. 
 
•   අංක 6 සිට 10 දක්වා පශ්නවල වඩාත් ම ගැළෙපන පිළිතුර ෙතෝරා එහි යටින් ඉරක් අඳින්න. 

 
1. ශී ලංකාව ෙකෙරහි බිතාන්යයන්ෙග් අවධානය ෙයොමු වීමට පධාන ම ෙහේතුව වූෙය් මින් 

කුමක් ද? 
 1. ශී ලංකාෙව් පිහිටීම. 
 2. ශී ලංකාෙව් කුරුඳු ලබා ගැනීම. 
 3. තිකුණාමල වරාෙය් පිහිටීෙම් වැදගත්කම   
 4. ඊසාන දිග ෙමෝසම් කාලයට නැව් ආරක්ෂා කර ගැනීම. 
 
2.  ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමට පධාන වශෙයන් බලපාන වායු වර්ගය වන්ෙන් මින් 

කුමක් ද? 
 1. මීෙත්න් 2. ආගන් 
  3. කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ්  4. ක්ෙලෝෙරෝෆ්ෙලෝෙරෝ කාබන් 
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3. මැතිවරණය සම්බන්ධෙයන් ජනතාවෙග් පධානතම යුතුකම වන්ෙන්, 
 1. අෙප්ක්ෂිත ෙද්ශපාලන පක්ෂය ජයගහණය කරවීමට දායක වීම ය. 

 2. රටට වැඩදායි මහජන නිෙයෝජිතයන් ෙත්රීම සඳහා ඡන්දය පකාශ කිරීම ය. 

 3. ඡන්ද අෙප්ක්ෂකයකු ෙලස මැතිවරණ කටයුතුවලට ඉදිරිපත් වීම ය. 

 4. ෙද්ශපාලන පක්ෂයක සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම ය. 

 
    අංක 11 සිට 15 ෙතක් පශ්නවල හිස්තැනට ගැළෙපන පිළිතුර ලියන්න. 
 
 1. “ජාතිෙය් පියා” ෙලස  ------------------------ තුමා ඉන්දියානු ජනතාව අතර පචලිත වී 

ඇත. 
 2. 2012 ජන සංගණනය අනුව ශී ලංකාෙව් මුළු ජන සංඛ්යාව මිලියන--------------------

---- කි. 
 3. ශී ලංකාෙව් වර්තමාන ව්යවස්ථාව යටෙත් කියාත්මක සෘජු පජාතන්තවාදී උපකමය 

වන්ෙන්  ----------------------------- ය. 
 4. 2020 වර්ෂෙය් දී පැවැත්වීමට නියමිත ඔලිම්පික් උෙළෙල් සත්කාරක රට -------------

----- ෙව්. 
 

    අංක 16 සිට 25 දක්වා ෙකටි පිළිතුරු ලියන්න. 
 
 1. ෙඩොනෙමෝර් ආණ්ඩු කමය මගින් හඳුන්වා ෙදනු ලැබූ විධායක කාරක සභා කමය 

යටෙත් මුල්ම කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා කවුරුන් 
ද? ---------------------------------------- 

 2. ෙලෝකෙය් විශාලතම නිර්මිත වරාය පිහිටි රට කුමක් ද? ------------------------------- 
 3. ජාත්යන්තර පිළිගැනීමක් සහිත වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා ඇති බවට සහතික කිරීමට ශී 

ලංකා රජය මගින් ලබා ෙදන සහතිකය කුමක් ද?------------------------------ 
 

    අංක 21 සිට 25 දක්වා දී ඇති පශ්නවලට “අ” හා “ආ” යනුෙවන් තීරු ෙදකක් දැක් ෙව්. 
ඒවාෙය් සම්බන්ධතාවය අනුව නිවැරදිව ගළපා ඇති පිළිතුර ෙතෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

 

1. 
“අ” තීරුව             “ආ” තීරුව 

  
 I. ශී ලංකාෙව් පාලන බලය අල්ලා ගැනීම A ෙටොරින්ටන් සාමි 
 II. ෙදවන නිදහස් සටන B වීර පුරන් අප්පු 
 III. ඇඟ බද්ද C ෙජෝන් ෙඩොයිලි 
 IV. ආණ්ඩුකාරවරයාෙග් උඩරට ෙන්වාසික නිෙයෝජිත D ෙරොබට් බවුන්රිග් 
 
1. B A D C        2. A B D C      3. D B A C  4. D A C B  
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2. 
                 “අ” තීරුව      “ආ” තීරුව 
  
 I. මාෙල් A  ජපානය 
 II. ෙටෝකිෙයෝ B  ෙන්පාලය 
 III. කත්මන්ඩු C  මාලදිවයින 
 IV. ඩකා D  බංගලාෙද්ශය 
 
        1. D A B C               2. C A B D      3. A B C D  4. C A D B  

 
   අංක 26 සිට 30 දක්වා පශ්න සඳහා පිළිතුරු ලියන්න. 

1. 

 1. ෙමම රූපෙය් දැක්ෙවන්ෙන් කවුරුන් ද? 
  ------------------------------- 
 
 2. එතුමා ජනාධිපති ධූරය දැරූ රට කුමක් ද? 
  -------------------------------------- 

2. 

 1. ෙමම රූපෙය් දැක්ෙවන්ෙන් කවුරුන් ද?          
----------------------------- 

 
 2. ෙමතුමා සිදු කළ ෙසේවාවක් සඳහන් 

කරන්න. --------------------------- 

3. 
 1. රූපෙයන් දැක්ෙවන භූ දර්ශනය කුමක් ද?

------------------------------- 
 
 2. ෙමවැනි භූ දර්ශනයක දැකිය හැකි 

පාරිසරික ගැටලුවක් ලියන්න. ------------
-------------------------- 
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     අංක 31 සිට 35 දක්වා පශ්නවලට පිළිතුරු ලියන්න. 
 
 1. i. ලන්ෙද්සීන් ඉන්දියාවට පැමිණීමත් සමඟ සමාගම් කීපයක් ඒකාබද්ධ කර පිහිටුවා ගත් 

සමාගම නම් කරන්න. ............................................ 
  ii. එම සමාගම බලය පතුරුවා ගත් ෙපරදිග රටවල් ෙදකක් ලියන්න. 
   ...........................................................      

.................................................... 
 
 2. i. සාක් රටවල් අතරින් ඉහළ ම මානුෂ සංවර්ධනයක් සහිත රට කුමක් 

ද? ................................. 
  ii. සංවර්ධනය මැනීම සඳහා ෙයොදා ගත හැකි මානුෂ සංවර්ධන දර්ශකය හැර ෙවනත් 

නූතන මිනුම් ෙදකක් ලියන්න. ................................................ ,        
................................................ 
  

     36 සිට 40 දක්වා දී ඇති ස්ථාන සපයා ඇති ශී ලංකා ආකෘති සිතියමක ලකුණු කර නම් 
කරන්න. 

 
1. තිකුණාමලය 
2. වික්ෙටෝරියා ජලාශය 
3. මාදුරු ඔය 
4. කළු ගඟ 
5. කිරින්ද 

 

සැ.යු.- ෙමහි දැක්ෙවන්ෙන් ස්ථාන කීපයක් පමණි. 9 ෙශේණිය ඉතිහාසය, භූෙගෝල විද්යාව, 
පුරවැසි අධ්යාපනය විෂය නිර්ෙද්ශවලට අදාළ පාඩම් ඒකකවලින් අවධාරණය ෙකෙරන සථ්ාන 
ඇසුරින් 36 – 40 දක්වා පශන් සකස ්විය යුතු ය. 
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10 ෙශේණිය 
 
ආදර්ශ පශන් 
 
   අංක 01 සිට 05 දක්වා පශ්නවල නිවැරදි පිළිතුර ෙතෝරා යටින් ඉරක් අදින්න. 

 
1. ශී ලංකාෙව් ෙද්ශීය සාහිත්ය මූලාශ අතරින් වඩාත් පැරණිතම කෘතිය ෙලස සැලෙකන්ෙන්, 

1. දීපවංසයයි  2. ෙබෝධිවංසයයි  
3. මහාවංසයයි  4. ථූපවංසයයි 

 
2. පහත සඳහන් ඛනිජ අතරින් ඉන්ධනමය ඛනිජයක් වන්ෙන්, 

1.  මිනිරන් ය 2. මැන්ගනීස් ය   
3.  ෙපොස්ෙප්ට් ය 4. ගල් අඟුරු ය 
 

3. ක්ෙලෝෙරෝෆ්ලුෙවොෙරෝ කාබන් (CFC) මුදාහැරීෙමන් පරිසරයට සිදුවන පබලතම හානිය 
වන්ෙන්, 

1. ෙකොරල්පර විනාශ වීම ය. 2. ඕෙසෝන් ස්ථරයට හානි වීම ය. 
3. ජලජ ජීවීන් විනාශ වීම ය. 4. අම්ල වැසි ඇති වීම ය. 

 
4. 2018 වර්ෂෙය් පවත්වන ලද 21 වන ෙලෝක පාපන්දු තරගාවලිෙය් ශූරතාවය හිමි කර ගත් 

රට 
1.  ජර්මනිය යි 2. පංශය යි 
3.  ෙකොඒෂියාව යි   4. රුසියාව යි 

 

  6 සිට 10 දක්වා දී ඇති නිවැරදි පිළිතුරු අතරින් වඩාත් ම නිවැරදි පිළිතුර ෙතෝරා යටින් ඉරක් 
අඳින්න. 

 
1. ශී ලංකා ඉතිහාසය තුළ දුටුගැමුණු රජතුමා වැදගත් වීමට බල පෑ කරුණු අතරින් පධාන 

කරුණක් වන්ෙන්, 
1. ෙවෙහර විහාර ඉදි කරවීම ය. 
2. පථම වරට දිවයින එක්ෙසේසත් කිරීම ය. 
3. රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කිරීම ය. 
4. සමාජ සුබ සාධන කටයුතු සිදු කිරීම ය. 

 
2. නාය යාම ෙකෙරහි ෙහේතු වන පබල මානුෂ සාධක අතරින් වඩාත් වැදගත් වන සාධකය 

කුමක් ද? 
1.  මහාමාර්ග ඉදිකිරීම ය. 2.   නිවාස ඉදිකිරීම ය. 
3.  විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම ය. 4. බෑවුම් ආශිත වගා කටයුතු සිදු              

        කිරීම ය. 
 

3. පජාතන්තවාදය සාර්ථක වීමට තිබිය යුතු වඩාත් වැදගත් කරුණ වන්ෙන්, 
 1.  ෙද්ශපාලන පක්ෂ තිබීම ය. 2. මැතිවරණ පැවැත්වීම ය. 
 3.  සර්වජන ඡන්දබලය පැවතීම ය. 4. විපක්ෂයක් පැවතීම ය. 
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  11 සිට 15 දක්වා පශ්නවල හිස්තැනට වඩාත් ගැළෙපන පිළිතුර තිත් ඉර මත ලියන්න. 
 

1. පූර්ව ඓතිහාසික යුගෙය් මැටි බඳුන්වල භෂ්මාවෙශේෂ තැන්පත් කර ෙපොෙළොෙව් 
වළලා ඒ මත තනන ලද ෙසොෙහොන්  ------------------------------------------- ෙලස 
හඳුන්වයි. 

2. සෑම ෙවරළබඩ රාජ්යයක ම ෙවරළ සීමාෙව් සිට 12 Km දක්වා මුහුදු සීමාව --------
------------------------------------- ෙලස හඳුන්වයි. 

3. වර්ෂ 1215 දී  මානව හිමිකම් දිනා ගැනීම සඳහා බිතාන්යෙය් දී අත්සන් කරනු 
ලැබුෙව් -------------------------------- ගිවිසුමයි. 

 
  පශ්න අංක 16 සිට 25 දක්වා වූ පශ්න සඳහා ෙකටි පිළිතුරු සපයන්න. 

 
(16 සිට 20 දක්වා පශ්න) 
 

1. වැවක ජලය පාලනයකින් යුතුව පිටතට ගැනීම සඳහා ඉදිකර ඇති නිර්මාණය 
කුමක් ද?. ............................................... 

2. ශී ලංකාෙව් ජනාධිපති සහ පළාත් සභා අතර සම්බන්ධීකරණය සිදු කරන 
නිෙයෝජිතයා නම් කරන්න. ............................................. 

3. 2017 වසෙර් දී න්යෂ්ටික අවි අත්හදා බැලීම් මාලාවක් සිදු කර ෙලෝක සාමය 
අභිෙයෝගයට ලක් කළ උතුරු ෙකොරියානු ජනාධිපතිවරයාෙග් නම කුමක් 
ද? ........................................... 

(21 සිට 25 දක්වා පශ්න) 

 

1.  i. ෙමම රූපෙයන් දැක්ෙවන නිර්මාණය 
ෙසොයා ෙගන ඇති ස්ථානය කුමක් ද? 

  -------------------------------- 
 ii. ෙමහි කියාකාරීත්වයට පදනම් වන 

මූලධර්මය කුමක් ද? -----------------------
--------------- 

2. 
i. ෙමම සංෙක්තය භාවිත කරන ක්ෙෂේතය 

නම් කරන්න.      ---------------------------
---- 

ii. ෙමම සංෙක්තය ෙයොදා ගැනීෙමන් අදහස් 
කරන්ෙන් කුමක් ද? -----------------------
------ 
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   අංක 26 සිට 30 දක්වා දී ඇති පශ්නවලට “අ”“ආ” යනුෙවන් තීරු ෙදකක් දැක් ෙව්. ඒවා 
සම්බන්ධතාව අනුව ගැළපූ විට නිවැරදි පිළිතුර ෙතෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 
 
“අ” තීරුව “ආ” තීරුව 

  
 i. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් නවෙවනි මහෙල්කම් A  ගමාර් අබ්දුල් නසාර් 
 ii. සූවස් ඇළ ජනසතු කිරීම B  බිල්ෙග්ට්ස් 
 iii. ඉන්දියාවට න්යෂ්ටික තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම C  ඇන්ෙටෝනිෙයෝ ගුටාරස් 
 iv. මයිෙකොෙසොෆ්ට් සමාගෙම් හිමිකරු D  අබ්දුල් කලාම් 
 
           1. B A D C        2. A B C D      3. CAD B         4. D C B A  
 
2. 

“අ” තීරුව “ආ” තීරුව 
  
 i. ෙපොස්ෙප්ට් A  මීටියාෙගොඩ 
 ii. ඛනිජ වැලි නිධි B  රත්ෙතොට 
 iii. ෙකඔලින් C  පුල්මුෙඩ් 
 iv. මයිකා D  එප්පාවල 
 
       1. D C A B       2. A B C D  3. D A B C      4. B A D C 
 
       අංක 31 සිට 35 දක්වා පශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. 

 
 1. I. ශී ලංකාෙව් රාෂ්ටීය මුහුෙද් සිදු කරන ධීවර කර්මාන්තය හඳුන්වනු ලබන නම                

කුමක් ද? ....................................................... 
 II. එම තීරෙය් ධීවර කර්මාන්තය බහුල ෙලස ව්යාප්ත වීමට බලපාන ෙහේතු 2ක් 

ලියන්න.......................................................... 
 III. ශී ලංකාෙව් ධීවර කර්මාන්තය නගා සිටුවීමට ගත හැකි කියා මාර්ග තුනක් ලියන්න. 

........................................................................ 
 
 2. I. පාලන මධ්යස්ථානයක් ෙලස ෙපොෙළොන්නරුව රාජධානිය කර ගත් මුල් ම ලාංකික 

රජතුමා කවු ද? ............................................................ 
 II. එතුමා කළ ෙසේවාවන් ෙදකක් ලියන්න. ................................................... 
 III. ෙපොෙළොන්නරුව රාජධානිය බිඳ වැටීමට බලපෑ ෙහේතු ෙදකක් ලියන්න  
   ................................................................................................................. 

 අංක 36 සිට 45 දක්වා දී ඇති ස්ථාන සපයා ඇති ශී ලංකා ආකෘති සිතියෙම් ලකුණු කර 

නම් කරන්න. 
 
 1. පාහියන්ගල 6. මහවැලි ගඟ 
 2. තලවකැෙල් 7. හුරුළු වැව 
 3. තෙලයිමන්නාරම 8. දඹෙකොළ පටුන 
 4. දඹෙදණිය 9. ෙකොකිලා කලපුව 
 5. උඩවළෙව් ජලාශය 10. කතරගම 
 

 
සැ.යු.- ෙමහි දැක්ෙවන්ෙන් ස්ථාන කීපයක් පමණි. 10 ෙශේණිය ඉතිහාසය/ භූෙගෝල විද්යාව/ 
පුරවැසි අධ්යාපනය විෂය නිර්ෙද්ශවලට අදාළ පාඩම් ඒකකවලින් අවධාරණය ෙකෙරන සථ්ාන 
ඇසුරින් 36 – 45 දක්වා පශන් සකස ්විය යුතු ය. 
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11 ෙශේණිය 

ආදර්ශ පශන් 
 
  1 සිට 5 දක්වා පශ්නවලට දී ඇති පිළිතුරු අතරින් නිවැරදි පිළිතුර ෙතෝරා යටින් ඉරක් 

අඳින්න.  
 
1. ශී ලංකාෙව් ඉංගීසි පාලන සමෙය් ආදායම් එකතු කිරීම සඳහා මදුරාසිෙයන් ෙගන්වා පත් 

කරන ලද නිලධාරීන් හඳුන්වන ලද්ෙද්, 
1. ෙරසිඩන්ට්වරු ෙලස ය.   2. අවුමිල්දාර්වරු ෙලස ය. 
3. කෙලක්ටර්වරු ෙලස ය.   4. මඩිෙහේ ෙල්කම්වරු ෙලස ය. 
 

2. ෙම්වා අතරින් ක්ෂය ෙනොවන බලශක්තියක් වන්ෙන්. 
1.  ෙපෙටෝලියම් ය. 2. සුළං ය.   
3. ගල් අඟුරු ය. 4. ෛජව ස්කන්ධයන් ය. 

 
3. වඩත් කාර්යක්ෂම සන්නිෙව්දන කමයක් වන්ෙන්, 

1. තැපැල් ලිපි ය.    2. ෙපෝස්ටර් ය. 
3. විද ත් තැපෑල ය.    4. පුවත්පත් ය. 
 

4. එක්සත් ජාතීන්ෙග් පධාන අධිකරණය පිහිටා ඇත්ෙත්, 
1.ෙනදර්ලන්තෙය් ෙහේග් නුවර ය.  2. එංගලන්තෙය් ලන්ඩන් නුවර ය. 
3. අෙමරිකාෙව් නිව්ෙයෝක් නුවර ය.  4. ස්විස්ටර්ලන්තෙය් ජිනීවා නුවර ය. 

 
  අංක 6 සිට 10 දක්වා පශ්න සඳහා දී ඇති පිළිතුරු අතරින් වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර ෙතෝරා 

යටින් ඉරක් අඳින්න. 
 
1. ෙලොව ෙද්ශගුණික ෙවනස්වීම් අවම කර ගැනීමට අනුගමනය කළ හැකි කියා මාර්ගයක් 

වන්ෙන්, 
1. පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය වැඩි දියුණු කිරීම ය. 
2. රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතය අවම කිරීම ය. 
3. හරිතාගාර වායු වර්ග පරිසරයට මුදා හැරීම අවම කිරීම ය. 
4. ජානමය විවිධත්වය අවම කිරීම ය. 
 

2. ඉංගීසී පාලන සමෙය් දී කම්කරුවන් විසින් තම වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා දියත් කරන 
ලද වඩාත් සංවිධානාත්මක වැඩ වර්ජනය වන්ෙන්, 

1. කරත්තකරුවන්ෙග් වැඩ වර්ජනය යි. 
2. වැල්ලවත්ත ෙරදි ෙමෝෙල් වැඩ වර්ජනය යි. 
3. ෙරදි ෙසෝදන්නන්ෙග් වැඩ වර්ජනය යි. 
4.  ෙකොළඹ මුදණකරුවන්ෙග් වැඩ වර්ජනය යි. 

 
3. පහත සඳහන් මිනුම් අතරින් උපෙත් දී ආයු අෙප්ක්ෂාව, අධ්යාපනය සහ කය ශක්තිය මත 

ගැලපු ඒක පුද්ගල දල ජාතික නිෂ්පාදිතය යන සංරචක පදනම් කරෙගන සකස් කර ඇති 
සංවර්ධන දර්ශකය වන්ෙන්, 

1. ෙභෞතික ජීවන තත්ව දර්ශකය ( P Q L I ) යි. 
2. මානුෂ සංවර්ධන දර්ශකය ( H D I ) යි. 
3. මානුෂ දරිදතා දර්ශකය ( H  P I ) යි. 
4. මානුෂ පීඩක දර්ශකය ( H P I ) යි. 
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4. පහත දැක්ෙවන කරුණු අතරින් ළමා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට පදනම් කරෙගන 
ඇති අරමුණක් ෙනොවන්ෙන්, 

1. ආරක්ෂාව යි. 
2. පැවැත්ම යි. 
3. සංවර්ධනය යි. 
4. ෙසෞඛ්යය යි. 
 

   අංක 11 සිට 15 දක්වා පශ්න සඳහා හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුර ලියන්න. 
 

1. ගංගා ආශිත පහත් බිම් පෙද්ශවල ජලය එක් රැස්වීෙමන්  ...................................... බිම් 
නිර්මාණය ෙව්. 

2. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් පථම ජනාධිපතිවරයා ෙලස පත්වූෙය් ........................... 
මහතා ය.  

3. උස්බිම් පෙද්ශයකින් ආරම්භ වී විවිධ දිශාවලට ගංගා ගලා යාම .............................. 
ජලවහන රටාව ෙලස හැඳින් ෙව්. 

 
    අංක 16 සිට 25 දක්වා පශ්නවලට ෙකටි පිළිතුරු ලියන්න.   

1. 

2. 

I. යාබද රූපෙය් දැක්ෙවන්ෙන් කවුරුන් 
ද?  ---------------------------- 

 
II. පවාහන ක්ෙෂේතෙය් විප්ලවයක් ඇති 

කිරීමට සමත් වූ ෙමොහු කළ 
නිර්මාණය කුමක් ද? ------------------
------------------- 

I. රූපෙය් දැක්ෙවන්ෙන් පාංශු 
පැතිකඩකි. එහි ඓන්දිය දව්ය වැඩිපුර 
අඩංගු වන්ෙන් කුමන ස්ථරෙය් ද?   

 --------------------------------- 
 
II. B ස්ථරෙයහි දක්නට ලැෙබන විෙශේෂ 

ලක්ෂණ ෙදකක් ලියන්න.                     
----------------------------------------- 

 ----------------------------------------- 
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3. I. යාබද රූපෙය් දැක්ෙවන ආයතනය 
කුමක් ද?                                        
--------------------------------- 

 
II. ෙමම ආයතනය සතු බලතල අතුරින් 

එකක් සඳහන් කරන්න.  ------------
------------------- 

පශ්න අංක 26 සිට 30 දක්වා දී ඇති පශ්නවලට  “අ” තීරුව හා “ආ”  යනුෙවන් තීරු 
ෙදකක් දැක් ෙව්. ඒවාෙය්  සම්බන්ධතාවය අනුව ගැළපූ විට නිවැරදි පිළිතුර ෙතෝරා යටින් 
ඉරක් අඳින්න 

 
“අ” තීරුව “ආ” තීරුව 

  
1. චීනය A  එම්මානුෙවල් මැක්ෙරෝන් 
2. පංශය B  ව්ලැඩිමීර් පූටින් 
3. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය C   සි ජින්පින් 
4. රුසියාව D   ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප් 

 
1.B A C D         2. C A D B  3. C D B A  4. D C B A 

 
 

“අ” තීරුව “ආ” තීරුව 
  

1. ගල් අඟුරු ක්ෙෂේතය A ෙජෝන් මැකඩම් 
2. පවාහන ක්ෙෂේතය B ෙජ්න් ෙරෝෙටල් 
3. සන්නිෙව්දන ක්ෙෂේතය Cෙජ්ම්ස් ෙවොට් 
4. කෘෂිකර්මාන්තය D ඇෙලක්සැන්ඩර් ගැහැම්ෙබල් 
 

              1. A B C D         2. B A C D     3. C A D B       4. A C B D  
 

   පශ්න අංක 31 – 35 දක්වා පශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. 
 
 1. I. ශී ලංකාෙව් භාවිත වන ඛනිජමය බලශක්ති පභවයක් නම් කරන්න. 

........................................................ 
 II. එම බලශක්ති පභවය භාවිතෙය් දී ඇති වන අහිතකර බලපෑම් ෙදකක් නම් කරන්න. 

....................................................................... 
 III. බලශක්ති සංරක්ෂණයට ගත හැකි කියා මාර්ග තුනක් සඳහන් කරන්න. 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
 

1. 

2. 

5 - CM 27535 
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 2. I. හරිතාගාර ආචරණය යනු කුමක්ද? .......................................................................... 
  II. හරිතාගාර වායු වර්ග ෙදකක් නම් කරන්න. .............................................................. 
  III. හරිතාගාර ආචරණය අවම කර ගැනීමට ගත හැකි කියාමාර්ග තුනක් ලියන්න. 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
 

 3. I. තිරසාර සංවර්ධනය යනුෙවන් අදහස් කරන්ෙන් කුමක් 
ද? .............................................................................................................. 

  II. තිරසාර සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා රටක පුරවැසියන් සතු වගකීම් ෙදකක් 
දක්වන්න. 
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

  III. තිරසාර සංවර්ධනය ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන් රජයක් මුහුණ ෙදන අභිෙයෝග තුනක් 
ලියන්න. 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

 
 අංක 36 – 45 දක්වා දී ඇති ස්ථාන සපයා ඇති ශී ලංකා ආකෘති සිතියෙම් ලකුණු කර නම් 

කරන්න. 
 

1. සමනල කන්ද 
2. කලා ඔය 
3. පරාකම සමුදය 
4. මහනුවර 
5. ෙදවුන්දර තුඩුව 
6. නාගදීපය 
7. මීගමුව කලපුව 
8. පුල්මුෙඩ් 
9. ගාල්ල 
10.  ෙවල්ලස්ස 
 

සැ.යු.- ෙමහි දැක්ෙවන්ෙන් ස්ථාන කීපයක් පමණි. 11 ෙශේණිය ඉතිහාසය/ භූෙගෝල විද්යාව/ 
පුරවැසි අධ්යාපනය විෂය නිර්ෙද්ශවලට අදාළ පාඩම් ඒකකවලින් අවධාරණය කරන සථ්ාන 
ඇසුරින් 36 – 45 දක්වා පශන් සකස ්විය යුතුය. 



43 

12/13 ෙශේණි 

 

ආදර්ශ පශන් 

අංක 01 සිට 05 දක්වා ඇති පශ්නවල දී ඇති පිළිතුරු අතරින් වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර ෙතෝරා 
ඊට අදාළ අංකය තිත් ඉර මත ලියන්න. 

 
1. 2017 වර්ෂෙය් න්යෂ්ටික අවි අත්හදා බැලීම් මාලාවක් සිදු කර ෙලෝක සාමය 

අභිෙයෝගයට ලක් කළ රට වන්ෙන්, 
1. දකුණු ෙකොරියාවයි 
2. උතුරු ෙකොරියාවයි 
3. ජපානයයි 
4. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයයි 
5. චීනයයි      (..............) 

 

2. රාජ්යයක උත්තරීතර නීතිය ෙලස සැලෙකන්ෙන්, 

1. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවයි 
2. ආගමයි 
3. නීති විශාරද මතයි 
4. අධිකරණ තීන්දුයි 
5. සිරිත් විරිත් ය.                 (..............) 

 

පශ්න අංක 6 සිට 10 ෙතක් පශ්නවල වඩාත් නිවැරදි පිළිතුරු කාණ්ඩය ෙතෝරා ඊට අදාළ 
අංකය තිත් ඉර මත ලියන්න. 

 
1. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට අනුබද්ධ ආයතන පමණක් දැක්ෙවන පිළිතුරු 

කාණ්ඩය ෙතෝරන්න. 
 

A  – ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය 
B  –  බිම්ස්ෙටක් සංවිධානය 
C  –  අන්තර් ජාතික මූල්ය අරමුදල 
D  –  අන්තර් ජාතික කම්කරු සංවිධානය 
E  –  ෙලෝක ආහාර වැඩසටහන 
 

1. ABC හා D ය. 
2. ABD හා E ය. 
3. ABC හා E ය. 
4. ACD හා E ය. 
5. BCD හා E ය. 

 
 

(..............) 
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2. ශී ලංකාෙව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය සතු අධිකරණ බලතල පමණක් අඩංගු පිළිතුරු 
කාණ්ඩය ෙතෝරන්න. 
A  - ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අර්ථ නිරූපණය කිරීෙම් බලය 
B  - ජනමත විචාරණ ෙපත්සම් විභාග කිරීෙම් බලය 
C  - මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීම් පිළිබඳ ෙපත්සම් විභාග කිරීෙම් බලය 
D  - පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ ෙපත්සම් විභාග කිරීෙම් බලය 
E  - ජනාධිපතිවරණ ෙපත්සම් විභාග කිරීෙම් බලය 

1. A B C  හා D ය. 
2. A C D හා E ය. 
3. A B C හා E ය. 
4. A B D හා E ය. 
5. B C D හා E ය. 
 

(..............) 
 

 

 පශ්න අංක 11 සිට 15 දක්වා ඇති පශ්නවල හිස්තැනට ගැළෙපන පිළිතුර ලියන්න. 
 

1. 2017 එක් දින ෙලෝක කුසලාන කාන්තා කිකට් තරගාවලිෙය් ශූරතාවය හිමි කර 
ගත්ෙත් .................................... කණ්ඩායම යි. 

2. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මානව හිමිකම් කවුන්සලය 
පිහිටිෙය්  ............................ නගරෙය් ය. 

3. 21 වන ෙලෝක පාපන්දු තරගාවලිෙය් සත්කාරක රට ...................................... ය. 
 

  පශ්න අංක 16 සිට 25 දක්වා වූ පශ්න සඳහා ෙකටි පිළිතුරු සපයන්න. 
 

 1. i. භූමි කම්පාවල තීවතාවය මැනීමට භාවිත කරන උපකරණය කුමක් 

ද ?  ............................ 

  ii. 2004 ෙදසැම්බර් 26 දින ශී ලංකාවට සුනාමි ව්යසනයක් ඇති කළ භූ කම්පනය සිදු 
වූෙය් කිනම් දූපතක් ආශිතව ද? ...................................... 

 
 2. මතක කාඩ් පතක (Memory card) ගබඩා කළ හැකි ඡයාරූප පමාණය තීරණය වීමට 

බලපාන සාධක ෙදක ලියා දක්වන්න. 
 i. ------------------------------------------ 
 ii. ------------------------------------------ 
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1.  i. ෙමම ඡායාරූපෙයන් දැක්ෙවන්ෙන් 
කවුරුන් ද? 

  -------------------------------- 
 
 ii. එතුමා විධායක ජනාධිපතිධූරයට පත් 

වීමට පදනම් වූ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
කුමක් ද? ---------------------------------
----- 

2. 

i. ෙමම රූප සටහෙන් දැක්ෙවන 
සංෙක්තය කුමක් ද? 

 ------------------------------- 
 
ii. ෙමම සංෙක්තය සම්බන්ධ කියාවලිය 

භාවිත කිරීෙම් පධාන අරමුණ කුමක් ද? 
----------------------------- 

3. 

ශීර්ෂය 2009 2010 2011 2012 

පැමිණි සංචාරකයන්ෙග් 
සංඛ්යාව 

447 890    654 476    855 975 1 005 605 

දළ ආදායම (රු. මිලියන)   40 133     65 018     91 926    132 427 

ෙසේවා නියුක්තිය 124 970    132 055    138 685    162 869 

         මූලාශය: ශී ලංකා මහ බැංකුව 
 
 i. වගුෙව් සඳහන් දත්ත අනුව ශී ලංකාවට සංචාරකයින්ෙග් පැමිණීම සම්බන්ධෙයන් 

ගම්ය වන පධාන කරුණ කුමක් ද? 

  ----------------------------------- 

 ii. එම කරුණ ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකයට ඇති කරන බලපෑමක් ලියන්න. 

  ----------------------------------  

  21 සිට 25 දක්වා  

2009 - 2012 දක්වා ශී ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිණීම. 
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අංක 26 සිට 30 ෙතක් දී ඇති පශ්නවලට “අ” සහ ”ආ“ යනුෙවන් තීරු ෙදකක් දැක් ෙව්. 
ඒවා සම්බන්ධතාවය අනුව ගැළපූ විට නිවැරදි පිළිතුරට හිමි අංකය තිත් ඉර මත ලියන්න. 

 

1. “අ” තීරුෙව් වැඩි වීම ”ආ“ තීරුෙව් අඩු වීමට බලපෑම් ඇති කරන ආකාරයට ගැළපූ විට 
ලැෙබන පිළිතුර ෙතෝරන්න. 

 
“අ” තීරුව “ආ” තීරුව 

  
 I. ආදායම A   ඉතුරුම් 
 II. පරිෙභෝජනය B    භාණ්ඩ මිල 
 III. සාක්ෂරතාවය C     දරිදතාවය 
 IV. නිෂ්පාදනය D     ආනයන 
 V. තීරුබදු E     නූගත්කම 
 
 1. A B D C E 2. B C A D E        3. C A E B D  
 4. C A B D  E 5. D E B A C     
         (...............) 

 
2. “අ” තීරුෙව් දැක්ෙවන පුද්ගලයන්ට අදාළ නව ෙසොයා ගැනීම ”ආ“ තීරුෙවන් ගැළපූ විට 

ලැෙබන පිළිතුර ෙතෝරන්න. 
 

“අ” තීරුව “ආ” තීරුව 
  
 I. ෙඩම්ලර් A  වාෂ්ප එන්ජිම 
 II. ගැලීලිෙයෝ ගැලිලි B   රූපවාහිනිය 
 III. ෙජ්ම්ස් ෙවොට් C   ෙමෝටර් රථය 
 IV. ෙජෝන් මැකඩම් D   පාරවල් තැනීෙම් තාක්ෂණය 
 V. ෙජෝන් ෙලොගී ෙබයාඩ් E   දුරදක්නය 
 

1. A C E D B 2. C E A D B 3. D C A B E  
      4. C D A B E 5. D A B C E      

                       (...............) 


  අංක 31 සිට 35 දක්වා පශ්නවලට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න. 
 
1. 
 i. ශී ලංකාෙව් බහුලව භාවිත වන බලශක්ති පෙභ්දය නම් කරන්න. 

................................................................. 
 ii. බල ශක්තිය අරපරිස්සෙමන් යුතුව පාවිච්චි කිරීමට ගත හැකි කියාමාර්ග ෙදකක් 

ලියන්න. 
............................................................................................................................. 

 iii. ඉන් එක් කරුණක් සම්බන්ධෙයන් ඔබ කටයුතු කරන ආකාරය ෙකටිෙයන් පැහැදිලි 
කරන්න.  

  ............................................................................................................................. 
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2. 
 i. ශී ලංකාෙව් ඉහළ ම අධිකරණ ආයතනය නම් කරන්න. 
 ii. මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට, එම ආයතනය හැර ෙදවන ජනරජ 

ව්යවස්ථාෙවන් පිහිටුවා ඇති ෙවනත් ආයතන 2 ක් නම් කරන්න. 
 iii. අපමාදව හා අපක්ෂපාතීව යුක්තිය පසිඳලීම සමාජ පගමනයට බලපාන ආකාරයක් 

ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කරන්න. 
 

 පශ්න අංක 36 සිට 45 දක්වා ඇති වගන්ති ඇසුරින් ස්ථාන හඳුනා ෙගන සපයා ඇති ශී 
ලංකා ආකෘති සිතියෙමහි ලකුණු කර නම් කරන්න. 

 
1. ශී ලංකාෙව් උස ම දිය ඇල්ල පිහිටා ඇති ගංගාව 
2. අතීතෙය් සිට ම පකට ශි ලංකාෙව් පිහිටි ස්වභාවික වරාය 
3. ශී ලංකාෙව් අවසන් රාජධානිය පිහිටි නගරය 
4. ශී ලංකාෙව් වැඩි ම බලශක්ති නිෂ්පාදන ධාරිතාවක් ඇති බලාගාරය පිහිටි ස්ථානය 

 
 පශ්න අංක 46 සිට 50 දක්වා ඇති වගන්ති ඇසුරින් ස්ථාන හඳුනා ෙගන සපයා ඇති 

ෙලෝක ආකෘති සිතියෙම් ලකුණු කර නම් කරන්න. 
 

1. චීනෙය් ෙශෝකය නමින් හැඳින්ෙවන ගංගාව 
2. ශී ලංකාෙව් කියාත්මක වන පාර්ලිෙම්න්තු පාලන කමය හඳුන්වා දුන් රට  
3. ෙලෝකෙය් වැඩි ම නාගරික ජන සංඛ්යාවක් වාසය කරන නගරය 

 

සැ.යු.- ෙමහි දැක්ෙවන්ෙන් ස්ථාන කීපයක් පමණි. 10/11 ෙශේණි ඉතිහාසය/ භූෙගෝල විද්යාව/ 
පුරවැසි අධ්යාපනය 12/13 ෙද්ශපාලන විද්යාව/ තර්ක ශාස්තය හා විද්යාත්මක කමය විෂය 
නිර්ෙද්ශවලට අදාළ පාඩම් ඒකකවලින් සහ සාමාන්ය දැනීම ඇසුරින් අවධාරණය ෙකෙරන 
ස්ථාන ඇසුරින් 36 – 45 දක්වා පශ්න සකස් ෙකෙර්. 
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ෙශේණිය: ....................................... 
විභාග අංකය: ............................................. 
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rfy khfhzf; fy;tpr; nrayhsu;fs; 

rfy khfhzf; fy;tpg; gzpg;ghsu;fs; 

rfy tyaf; fy;tp gzpg;ghsu;fs; 

r%f tpQ;Qhdg; gzpg;ghsu;fs; 

rfy Nfhl;lf; fy;tpg; gzpg;ghsu;fs; 

rfy mjpgu;fs; 

rfy r%f tpQ;Qhd ghlj;Jiw rhu;e;j Mrpupa MNyhrfu;fs; 

 
ghlrhiy> tya> khfhz> mfpy ,yq;if kw;Wk; Njrpa kl;l r%f 

tpQ ;Qhd Nghl ;bj ; njhliu elj ;JtJ njhlu ;ghd Rw ;ww pf ;if 

kWrPuikg;G. 

 
 fy;tpr ; nrayhsupd; ,y 2012/20 kw;Wk; 2012.07.10 Me; 

jpfjpaplg; gl;l r%f tpQ;Qhd  Rw;wwpf;ifia 2018.01.01 Me; jpfjp 

Kjy; eil Kiwg;gLj;jg;gLk; tifapy;  ,jD}lhf kWrPuikg;G 

nra;fpd;Nwd;. 

v 



 

 ,jd;gb ghlrhiy kl;l r%f tpQ;Qhd tUlhe ;j Nghl ;b 

njhlUf;Fupa ,r;Rw;wwpf;if rl;ltpjpfSld; mjNdhL ,izj;J 

toq;fg;gl;Ls;s MNyhrid Nfhitf;F mika ,g;Nghl;bj; njhlu; 

elhj;jg;gLtNjhL ,r;Rw;wwpf;ifapd; rl;ltpjpfs; 2018-01-01 Kjy; 

eilKiwf;F tUk; vd;gij tpN~lkhf mwpaj;jUfpd;Nwd;. 

 

khfhz> tya> Nfhl;l> ghlrhiy kl;lq;fs; njhlu;gpy; rupahd tifapy; 

tpsf;fkspf;fg;gl;L 2018 Mk; tUlk;  Kjy; tUlhe;jk; mt;tt; 

kl;lq;fspd; mbg;gilapy; ,g;Nghl;bj; njhliu elj;Jtjw;Fk; gpd;du; 

mfpy ,yq;if kw ;Wk ; Njrpa kl ;lj ;j py ; ntw ;w pa Pl ;ba khzt 

k hzt p fis nj u p T  n ra ; tj w ; Fk ;  t p N~l eltbf ; iffs ; 

Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.  

 

 

 

 

Rdpy; n`l;bMur;rp> 

nrayhsu;> 

fy;tp mikr;R. 
 
 

 

 

vi 



vii 

Circular No.: 02/2018 
 
All Provincial Secretaries of Education, 
All Provincial Directors of Education, 
All Zonal Directors of Education, 
Subject Directors for Social Sciences, 
All Divisional Directors of Education, 
All Principals, 
All ISA’s for Social Sciences, 
 
Amendment of the circular for conducting Social Science Competitions at School, 

Zonal, Provincial, All Island and National Levels 
 

The circular No. 2012/20 dated 10.07.2012 issued by then Secretary to the Ministry of 
Education is amended herewith to be effective from 01.01.2018. 
 
Accordingly, the above Competition should be conducted as per the rules and 
regulations stipulated in the amended circular at the school level annual social science 
competitions and the instructional manual attached. These rules and regulations are 
effective from 01.01.2018. 
 
A proper awareness protocol has to be followed at the provincial, zonal, divisional and 
school levels and from the beginning of 2018, the competition has to be conducted 
annually at each level, and the winners have to be selected at the all island and national 
levels. 
 

 
 
 
 
 
 

Sunil Hettiarachchi, 
Secretary, 
Ministry of Education. 

6 - CM 27535 
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r%f tpQ;Qhdg; Nghl;bj; njhlu; 
 

 1. mwpKfk;. 

  

  fy;tpaikr;rpd; khDltpay; fw;if kw;Wk; r%f tpQ;Qhd 

gpu ptpd; topelj;Jjypy; ehL KOtJk; gutyhd tifapy; 

elhj;jg;gLk; r%f tpQ;Qhdg; Nghl;b rpq;fs kw;Wk; jkpo; 

Mfpa ,U nkhopfspYk; tUle;NjhWk; elj;jg;gl;L tUfpd;wJ. 

ghlrhiy> tya> khfhz mfpy ,yq;if> Njrpa kl;lj;jpy; 

Nghl;b elhj;jg;gl;L ntw;wpaPl;ba khzt khztpfis njupT 

nra;J  mtu;fis nfsutpj;J ghuhl;Ljy; ,q;F eilngWk;.  

 

 r%f tpQ;Qhd ghlq;fs; Nghd;W mjNdhL ,ize;j 

rkfhyj; jfty;fs; njhlu;ghf Mrpupau;fspdJk; kw;Wk; khzt 

khztpau;fspdJk; <Lghl;il tpUj;jpailar; nra;tjd; %yk; 

ghlj;NjhL ,ize;j gue;j fy;tp ,yf;Ffis miljy; ,jd; 

%yk; vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.  

 
2. r%f tpQ;Qhd Nghl;bj;njhlupd; nghJ  ,yf;Ffs; 
 

  gy;NtW njhlu;ghly; Clfq;fs; thapyhf r%f tpQ;Qhd 

ghlq;fNshL ,ize;j rkfhy jfty;fis Nrfupj;J fw;wy; 

eltbf;iffis tpUj;jp nra;J nfhs;tu;. 

 
  Neub fw;wy; re;ju;g;gq;fs; Clhf mwpT> jpwd;> kdg;ghq;F kw;Wk; 

ew;gz;Gfis tpUj;jp nra;J nfhs;tu;. 

 
  tho;f;ifapd; rthy;fSf;F Kfq;nfhLg;gjw;F mtrpakhd 

Nju;r;rpfis tpUj;jp nra;J nfhs;tu;. 

 
  kdpj r%fj;jpDs; xw;Wikahf kw;Wk; xj;Jiog;Gld; tho;tjw;F 

Njitahd jpwd;fis tpUj;jp nra;J nfhs;tu;. 

 

  #oy; NeaKila rpwe;j gpui[nahUtiu cUthf;Ftjw;F 

Njitahd kdg;ghq;fpid tpUj;jp nra;J nfhs;tu;. 
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3. mbg;gil MNyhridfs; 

 

 3.1 ,g;Nghl;bj;njhlu; rpq;fsk; kw;Wk; jkpo; Mfpa ,U nkhopfspYk; 

elhj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

 3.2 rfy Nghl ;bfSk ; Rw ;ww pf ;ifapy ; Fw pg ;g plg ;gl ;Ls ;s Neu 

ml;ltizf;F mikthf  elhj;jg;gly; Ntz;Lk;. (MNyhrid  

,y. 8 Ig; ghu;f;fTk;). 

 3.3 ,g ; Nghl ; bfs ; eilngWk ;  j pfj p ghlrhiya pd ; tUlhe ;j 

ehl;fhl;bapy; cs;slf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

 3.4 ghlrhiy kl;lj;jpy; Nghl;bfs; elhj;jg;gl;L ntw;wpahsu;fs; njupT 

nra;ag;gl Ntz;baJ fl;lhakhdjhFk;. 

 3.5 juk ; 6 - 13 tiu rfy khztu;fSk; ,g; Nghl ;bapy ; gq;F 

nfhs;tjw;fhd re;ju;g;gk; toq;fg;gly; Ntz;Lk;.  

 3.6 Nghl ;b Vw;ghLfs; njhlu ;ghf ghlrhiyapd; r%f tpQ;Qhd 

ghlq ;fSf ;F nghWg ;ghd Mrpu pau ;isf ; nfhz;L Vw ;ghl ;L 

FOnthd;w pid epakpj ;J Kiwahd tpjj ;j py ;  Nghl ;bia 

elhj;Jjy; mjpgupd; nghWg;ghFk;.  

 3.7 Nghl;bia elhj;Jjy;> rl;ltpjpfs; kw;Wk;  Gs;sp toq;Fk; Kiw 

njhlu ; g hf khztu ; fSf ;F mw pTWj ;jy ; fs ;  toq ; fg ; gl 

Ntz;baJld; Nghl;b elhj;jg;gl;L xU thuj;jpDs; ju kl;lq;fspd; 

mbg ; gila py ;  Gs ;s pfSld ;  ngWNgWfs ;  g hlr hiya py ; 

fhl;rpg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

 3.8 g h l r hiy kl ; l g ;  N g h l ; b fs p y ;  1 > 2 > 3  Mk ;  ,lq ; fis 

ngw;Wf;nfhs;Sk; ntw;wpahsu;fspd; ngau;g;gl;bay; MNyhrid ,y 

11 ,y; Fwpg ;g plg ;gl ;Ls;s ngWNgw;W ml;ltiz khjpu papd; 

mbg ;gilapy ; jahu pf ;fg ;gl ;L r%f tpQ ;Qhd ghlj ;j pw ;Fg ; 

nghWg;ghd gzpg;ghsUf;F mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

 3.9 tya kl;lk; kw;Wk; mjw;F Nky; kl;lg; Nghl;bfspy; fye;J 

nfhs ;Sk ; Nghl ;bahsu ;fs pd ; Ms ; milahsk ; mj pguhy ; 

cWjpg;gLj;jpg;gl Ntz;baJld; mjd; NghJ khztupd; ngau;> 

juk;> ghlrhiy tif>  tyak; Nghd;wtw;iw kpfr;rupahf Fwpg;gpl 

Ntz;baJ mjpgupd; nghWg;ghFk;.  
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3.10 tya kw;Wk; khfhz kl;l Nghl;bfspy; 1>2>3> Mk; ,lq;fis 

ngw;Wf; nfhs;Sk; ntw;wpahsu;fSf;F rhd;wpjo;fs; toq;Ftjw;fhd 

Vw;ghLfs; nra;ag;gly; Ntz;Lk;.  

  
3.11 mt ;tg ;  Nghl ;b kl ;lq ;fs ; njhlu ; g py ;  nghWg ; G tf pf ;Fk ; 

mjpfhupfspdhy; ntw;wpahsu;fSf;F toq;fg;gLk; rhd;wpjo;fs; 

ifnahg;gkplg;gl;L cWjpg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;. (MNyhrid ,y 

10/ 2>3>4>5 ,d;gb  nraw;glTk;.) 
  
3.12 tya kl;lg;Nghl;bfs; tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsupdhYk; khfhz 

kl;lg; Nghl;bfs; khfhzf; fy;tpg; gzpg;ghsupdhYk;> mfpy ,yq;if 

kw;Wk; Njrpa kl;lg; Nghl;bfs; fy;tpaikr;rpd; khDltpay; fw;if 

kw;Wk; r%f tpQ;Qhdg; gpuptpdhYk; Vw;ghL nra;ag;gl Ntz;Lk;.  

  
3.13 ghlrhiy> tya> khfhz> mfpy ,yq;if Nghl;b kl;lq;fspd; 

tpilj;jhs;fs; kw;Wk; ngWNgw;W gjpTfs; njhlu;ghd Mtzq;fs; 

Njitg;gLk; gl;rj;jpy; Nkw;ghu;itf;F cl;gLj;j nghUj;jkhd 

tifapy; ghJfhg;ghf Ngzg;gl Ntz;baJ mtrpakhdjhFk;. 

  
3.14 ghlrhiy kl;lg; Nghl;bfspy; 1>2>3 Mk; ,lq;fisg; ngw;Wf; 

nfhs;Sk; khztu;fs; %tu; khj;jpuNk tya kl;lj;jpy;  eilngWk;  

Nghl;bfspy; fye;J nfhs;s jifik ngWtu;.  

 
3.15 tya kl;lg ; Nghl ;bfspy ; 1>2>3 > Mk;  ,lq;fisg; ngw;Wf ; 

nfhs;Sk; khztu ;fs ; %tu ; khj ;j puNk khfhz kl;lj ;j py ; 

eilngWk; Nghl;bfspy; fye;J nfhs;s jifik ngWtu;. 

 
3.16 khfhz kl;lg; Nghl;bfspy; 1>2>3 Mk; ,lq;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; 

khztu;fs; %tu; khj;jpuNk mfpy ,yq;ifg; kl;lj;jpy; eilngWk;  

Nghl;bfspy; fye;J nfhs;s jifik ngWtu;. 

  
3.17 mfpy ,yq;if kl ;lj ;j py ; ntw ;w pahsu ;fspypUe ;Nj Njrpa 

kl;lj;jpyhd ntw;wpahsu;fs; njupT nra;ag;gly; Ntz;Lk;.  
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4. Nghl;bj; njhlUf;fhf ghlrhiyfis tifg;gLj;jy; 

 

 khztu; vz;zpf;if Fiwe;j kw;Wk; $ba mstpy; fhzg;gLk; 

rfy ghlrhiyfspYk; juk; - 06 Kjy; juk; - 13 tiuapy; fy;tp 

gapYk; rfy khztu;fSf;Fk; tha;g;gpid toq;Fk; Nehf;fpy; ghlrhiy 

tifg;gLj;jiy ehd;F gpupTfshf tFj;J rfy Nghl;bfSk; elhj;jg;gLk;. 

 
 I. 200 khztu;fs; tiuahd ghlrhiy  

 II. 201 - 500 tiuahd khztu;fisf; nfhz;l ghlrhiy 

 III. 501 - 1000 tiuahd khztu;fisf; nfhz;l ghlrhiy 

 IV. 1000 w;F $Ljyhd khztu;fisf; nfhz;l ghlrhiy 

 

ftdj;jpw;F : 

  Nkw;Fwpg;gpl;l ,k;khztu; vz;zpf;if fzpg;G nra;ag;gl 

Ntz;baJ xt;nthU Mz;bYk; [dtup 31 Mk; jpfjp ghlrhiyapy; 

juk; 6-13 tiu fy;tp gapYk; KO khztu; vz;zpf;ifia 

mbg;gilahff; nfhz;lhFk;. 

 

5. Nghl;b kl;lq;fs; (gpujhd Nghl;b kl;lq;fs; ehd;fhFk;) 
 

 I.  ghlrhiy kl;lg; Nghl;bfs; 

 II.  tya kl;lg; Nghl;bfs; 

 III.  khfhz kl;lg; Nghl;bfs; 

 IV.  mfpy ,yq;if kw;Wk; Njrpa kl;lg; Nghl;bfs; 
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6. Nghl;bapd; rl;l tpjpfs; 
 

 6.1 xt;nthU Nghl;b kl;lq;fspd; NghJ (ghlrhiy> tya> khfhz) 

1>2>3 Mk; ,lq;fis ntw;wp nfhs;Sk; khztu; %tu; khj;jpuNk 

mLj;jLj;j Nghl;bfspy; gq;F nfhs;s KbAk;. 

 
 6.2 tpdhj;jhs; jahupj;jy;> mr;rply;> tpepNahfpj;jy;> guPl;ir elhj;Jjy;> 

tpilj;jhs; kjpg;gPL nra;jy;> Gs;spg;gjpT mwpf;iffis jahu; 

nra;J nfhs;sy; Nghd;w eltbf;iffspd; NghJ ,ufrpaj;jd;ik 

Ngzg;gLk ; tifapYk; kw ;Wk ; e pahakhdJkhd tifapYk; 

nraw;gLjy; cupa mjpfhupfspd; nghWg;ghFk;. 

 

 6.3 mg;nghWg;Gf;fis tfpf;Fk; mjpfhupfspd; tpguk; gpd;tUkhW 

 
ghlrhiy kl;lk;  -  mjpgu; 
 

tya kl;lk;  - r%f tpQ;Qhdg;ghl nghWg;G  

   tyafy;tpg; gzpg;ghsu; 
 

khfhz kl;lk; - r%f tpQ;Qhdg;ghl nghWg;G  

  khfhzf; fy;tpg; gzpg;ghsu; 

 

mfpy ,yq;if / Njrpa kl;lk; 
 
fy;tpaikr;rpd; Njrpa nkhopfs; kw;Wk; khDltpay; fpisapd; 

gzpg;ghsu; 
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7. Nghl;b tiffSk; xOq;fikg;Gk; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juk; Nghl;b 
tpdhj;jhs; 

vz;zpf;if 
tpdhf;fspd; 
vz;zpf;if 

Neuk; Gs;spfs; 

06 
vOj;J %yg; 

guPl;ir 
01 35 

01 kzp 

15 epkplk; 
100 

07 
vOj;J %yg; 

guPl;ir 
01 35 

01 kzp 

15 epkplk; 
100 

08 
vOj;J %yg; 

guPl;ir 
01 40 

01 kzp 

30 epkplk; 
100 

09 
vOj;J %yg; 

guPl;ir 
01 40 

01 kzp 

30 epkplk; 
100 

10 
vOj;J %yg; 

guPl;ir 
01 45 02 kzp 100 

11 
vOj;J %yg; 

guPl;ir 
01 45 02 kzp 100 

12/13 
vOj;J %yg; 

guPl;ir 
01 50 

02 kzp 

30 epkplk; 
100 
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8. Nghl;bfspd; Neu ml;ltiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ftdj;jpw;F : 

 Nghl;bfis epiwT nra;jy; kw;Wk; ngWNgWfis ntspapLjy; 

vd;gd ,q;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpfjpf;F Kd;dNuNa elj;jp Kbf;fg;gl 

Ntz;baJ fl;lhakhdjhFk;. 

 

 

 

 

 

njh

,y. 
Nghl;b 

kl;lk; 

Nghl;bfs; 

epiwT 

nra;ag;gl 

Ntz;ba jpfjp 

ngWNgWfs; 

ntspaplg;gl 

Ntz;ba jpfjp 

nghWg;G tfpf;Fk; 

mjpfhupfs; 

01 
ghlrhiyg; 

Nghl;bfs; 
Nk 05,w;F 

Kd; 
Nk 30,w;F Kd; 

cupa ghlrhiy 

mjpgu; 

02 
tyag; 

Nghl;bfs; 
A+d; 30,w;F 

Kd; 
A+iy 25,w;F 

Kd; 

r%f tpQ;Qhd 

ghl nghWg;G 

tyaf; fy;tp 

gzpg;ghsu; 

03 
khfhzg;  

Nghl;bfs; 
nrg;lk;gu; 

15,w;F Kd; 
mf; - 10,w;F 

Kd; 

r%f tpQ;Qhd 

ghl nghWg;G 

khfhzf; fy;tpg; 

gzpg;ghsu; 

04 

mfpy  

,yq;if 

Njrpa 

kl;lg; 

Nghl;b 

mf;Nlhgu; 

30,w;F Kd; 

brk;gu; 30,w;F 

Kd;  

rhd;wpjo;fs; 

kw;Wk; 

gjf;fq;fs; 

toq;fg;gly; 

Ntz;Lk; 

fy;tpaikr;rpd; 

Njrpa nkhopfs; 

kw;Wk; khDltpay; 

fpisapd; fy;tp 

gzpg;ghsu; 
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9. Nghl;b Vw;ghLfs; 
 
 9.1 ghlrhiy kl;lg; Nghl;bfs; 

 

 Nfhl;lf; fy;tp gzpg;ghsupd; Nkw;ghu;itapd; fPo; mjpgupd; 

jiyikapy;; r%f tpQ;Qhd ghl nghWg;ghrpupau;fis cs;slf;fpa 

FOnthd;wpd; Clhf Kiwahd tpjj;jpy; Nghl;bf;F cupa vOj;J 

%yg;guPl;ir elhj;jg;gl;L ntw;wpahsu;fs;  njupT nra;ag;gl 

Ntz;Lk;.  

 
9.2 tya kl;lg; Nghl;bfs; 
 

 khfhzf; fy;tp gzpg;ghsupd; Nkw;ghu;itapd; fPo; tyaf; 

fy;tpg; gzpg;ghsupd; jiyikapy; r%f tpQ;Qhd ghlg; nghWg;G 

tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsupd; Clhf Mrpupa MNyhrfu;fspd; 

xj;Jiog ;Gld; eilngwy; Ntz;Lk ; . tyaj;j pw ;Fs; njupT 

nra ;ag ; gl ;l nghUj ;jkhd ,lnkhd ;iw gu P l ;ir kj ;j pa 

epiyakhff; nfhz;L Kiwahd tpjj;jpy; guPl;ir elhj;jg;gl;L 

ntw;wpahsu;fs; njupT nra;ag;gly; Ntz;Lk;.  
 

 ,jd; NghJ khfhzj;jpy ; cs;s tyaq;fs; rhu ;g py ; 

gpujpepjpfs; xd;wpize;J nghJ tpdhj;jhnshd;iwj; jahupj;J xNu 

jpfjpapy; xNu Neu ml;ltizapd; gb guPl;ir elhj;jg;gly; 

kpfTk; nghUj;jkhdjhFk;. 

 
9.3 khfhz kl;lg; Nghl;bfs; 
 

 khfhzf; fy;tp gzpg;ghsupd; fPo; khfhz r%f tpQ;Qhd 

ghlg;nghWg;G gzpg;ghsupdhy; khfhzj;jpDs; njupT nra;ag;gl;l 

nghUj;jkhd ,lnkhd;iw guPl;ir kj;jpa epiyakhff; nfhz;L 

Kiwahd tpjj;jpy; guPl;ir elhj;jg;gl;L ntw;wpahsu;fs; njupT 

nra;ag;gly; Ntz;Lk;. 
 
9.4 mfpy ,yq;if kw;Wk; Njrpa kl;lg; Nghl;bfs; 
 

 fy;tpaikr;rpd; Njrpa nkhopfs; kw;Wk; khDltpay; 

fpisapd; fy;tpg; gzpg;ghsupd; Nkw;ghu;itapd; fPo; r%f tpQ;Qhd 

gpupTf;Fg; nghWg;ghd gpujp kw;Wk; cjtpf;fy;tp gzpg;ghsupd; 

gq;fspg;gpy; Kiwahd tpjj;jpy; guPl;ir elhj;jg;gl;L ntw;wp 

ahsu;fs; njupT nra;ag;gly; Ntz;Lk;.  
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10. rhd;wpjo;fs; kw;Wk; guprpy;fs; 
 
 10.1 rfy Nghl ;b kl;lq ;fspd; NghJk; 1 ,2,3 Mk; ,lq;fSf;F 

rhd;wpjo;fs; toq;fg;gl Ntz;baJld; mfpy ,yq;if kl;lj;jpy; 

1,2,3Mk; ,lq;fis ngw;Wf; nfhs;Sk; ntw;wpahsu;fSf;F 

rhd;wpjo;fNshL gjf;fq;fSk; toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

 

 10.2  mfpy ,yq;if kl;lj;jpy; 4k; ,lk; njhlf;fk; 10k; ,lk; tiu 

ngw;w khztu;fSf;F ntw;wpr; rhd;wpjo;fs; toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

 

 10.3  mfpy ,yq;if kw;Wk; Njrpa Nghl;bapy; gq;F nfhs;Sk; rfy 

Nghl ;bahsu ;fSf ;Fk ; fy ;t paikr ; r pd ;  Clhf gq ; Nfw ; G 

rhd;wpjo;fs; toq;fg;gLk;.  

 

 10.4  ghlrhiy kl;lj;jpd; NghJ mjpgu ; kw;Wk; Nfhl;lf; fy;tpg ; 

gzpg;ghsupd;  ifnahg;gj;JlDk; 

 

 10.5  tya kl;lj ;jpd ; NghJ tyaj;jpd ; ghlg ; nghWg;G fy;tpg ; 

gzpg;ghsu; kw;Wk; tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsupd; ifnahg;gj;JlDk;  

 

 10.6  khfhz kl;lj ;j pd ; NghJ khfhz ghlg ; nghWg ;G fy;tpg ; 

gzpg;ghsu; kw;Wk; khfhzf; fy;tp gzpg;ghsupd; ifnahg;gj;JlDk;  

 

 10.7  mfpy ,yq;if kw;Wk; Njrpa kl;lj;jpd; NghJ fy;tpaikr;rpd; 

khDltpay; fw;if kw;Wk; r%f tpQ;Qhd gpuptpd; fy;tpg ; 

gzpg;ghsupdJk;> fy;tpaikr;rpd;  nrayhsupdJk;> ifnahg; 

gj;Jld; rhd;wpjo;fs;  toq;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

 
 10.8  ,g;Nghl;bj; njhlupd; NghJ rfy kl;lq;fspdJk; rhd;wpjo;fs;> 

gjf;fq;fs; kw;Wk; guprpy;fs; Nghl;b eilngWk; Mz;bd; brk;gu; 

khjk; 31 Mk; jpfjpf;F Kd;du; toq;fg;gLtjw;fhd Vw;ghLfs; 

nra;ag;gLjy; Ntz;Lk;.  
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khztu; milahsg; gbtj;jpd; khjpup 

 

r%f tpQ;Qhd Nghl;bj; njhlu; 20...... 

tya /  khfhz /  mfpy ,yq;if /  Njrpa 
 

1. khztd; /  khztpapd; ngau; …………………………….. 

 (Mq;fpy nfg;gpl;ly; vOj;Jf;fspy;) 
 
2. fw;Fk; juk; ………………………………. 

 
3. fy;tp fw;Fk; ghlrhiy ………………………………. 

 

4. ghlrhiy cupj;jhFk; fy;tp tyak; ……………………….. 

 
5. juk; 6-13 tiu khztu; vz;zpf;if mbg;gilapy; cupj;jhFk; 

ghlrhiy tifád; fPo; NfhblTk;. 

200 tiuapyhd / 201-500  / 501-1000 / 1000  ,w;F Nky; 
 
6. khztd; / khztpapd; ifnahg;gk; ………………………………. 

 

 NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s jfty;fs; cz;ikahdJk;> rupahdJ 

vdTk; ,k; khztd; / khztp r%f tpQ;Qhdg; Nghl;bj; njhlupy; 

tya / khfhz /mfpy ,yq;if Njrpa kl;lg; Nghl;bf;F Njhw;Wtjw;F 

jifik ngw;Ws;shu; vd;gijAk; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;. 

 

       …………………………..  

          mjpgu;  

       …………………………. 

        gjtp Kj;jpiu  

…………………………. 

 jpfjp  
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11. ngWNgw;Wg; gbtj;jpd; khjpup  
 
 

r%f tpQ;Qhdg; Nghl;bj; njhlu; 20..... 
ngWNgw;Wg; gbtk; 

ghlrhiyapd;/ tyaj;jpd;/ khfhzj;jpd; ngau; kw;Wk; Kftup  
............................................................................................................................ 
elg;G Mz;bd; [dtup 31Mk; jpfjpapy; ghlrhiyapy; 6-13 juq;fspy; fy;tp 
gapYk; khztu;fspd; vz;zpf;if ............... 
ghlrhiy tif (khztu; vz;zpf;if mbg;gilapy;) ..............     

  NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s Nghl;bfs; fy;tpaikr;rpd; Rw;wwpf;if ,y. 02/2018 
gb ,g;ghlrhiyapy;  tyaj;jpy;/khfhzj;jpy; rl;ltpjpfSf;fika Kiwahf 
elj;jg ;gl ;lnjdTk;> mjd;gb NkNy fhl;lg ;gl;Ls;sit ngWNgWfspd; 
mbg;gilapy; mike;j ntw;wp ngw;w khztu;fspd; cz;ikj; jfty;fs; 
vd;gijAk; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;. 
 
 

............................................... 
mjpgu; / tya> khfhz ghlg;nghWg;G 

fy;tpg; gzpg;ghsu; 
 ..................................... ...................................... 
 jpfjp  gjtp Kj;jpiu 
 
ftdj;jpw;F :  
 
Nkw;Fwpg;gpl;;l ngWNgw;Wg; gbtj;ij jahHpf;ifapy; kpfj;njspthd vOj;jpy; 
ftdkhf kpfTk; rhpahf jahhpj;J Kd;itj;jy; mtrpakhdJ 

juk; ngw;Wf; 
nfhz;l
 ,lk; 

guPl;ir 
Rl;nlz; 

ntw;wp ngw;w khztd;/ 
khztpapd; Kjy; 
vOj;Jf;fSld; ngau; 
(Mq;fpy nfg;gpl;ly; 
vOj;Jf;fspy; 

 
 ghy; 

ghlrhiyapd; 
ngaUk; 
KftupAk; 

ty
ak; 

06 
            
            
            

07 
            
            
            

08 
            
            
            

09 
            
            
            

10 
            
            
            

11 
            
            
            

12/13 
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❖ tpdhj;jhs; jahupj;jy; njhlu;ghd nghJ MNyhridfs;; 
 

juk; 6 - 7 njhlu;ghdJ. 
 

• ,t;tpU juq;fSf;fhfTk; ntt;Ntwhd ,U tpdhg;gj;jpuq;fs; 
jahupf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

 
• ,jd; NghJ Nghl;b eilngWk; jpfjp tiuapy; fw;;gpf;f 

jpl;lkplg;glLs;s ghlg;gFjpfspy; ,Ue;J tpdhf;fs; jahupf;fg;gl 
Ntz;Lk;. vd;gJ ftdj;jpw; nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

 
• xU tpdhg;gj;jpuj;jpy; cs;slq;f Ntz;ba tpdhf;fspd; 

vz;zpf;if 35 MFk;. 
 
• tpilaspg;gjw;fhf toq;fg;gl Ntz;ba Neuk; 01 kzp 15 epkplk; 

MFk;. 
 
• toq;fg;gl Ntz;ba  nkhj;jg; Gs;spfs; 100 MFk;. 
 

juk; 06 tpdhg;gj;jpuk; 
 
 juk; 06 tuyhW> Gtpapay; kw;Wk; Fbapaw;fy;tp ghlj;jpl;lq;fis 
cs;slf;Fk; tifapy; tpdhf;fs; jahupf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gNjhL 
nghJ mwpT rhu;e;j tpdhf;fis jahupf;Fk; NghJ rkfhy> r%f> 
nghUshjhu> murpay;> fyhrhu tpisahl;L Nghd;w gy;NtW Jiwfs; 
njhlu;ghf ftdk;; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.  
 
juk; 07 tpdhg;gj;jpuk;  
 
 juk; 07 tuyhW> Gtpapay;> kw;Wk; Fbapaw;fy;tp ghlj;jpl;lq;fis 
cs;slf;Fk; tifapy; tpdhf;fs; jahupf;fg;gl Ntz;Lk;. vd;gNjhL 
nghJ mwpT rhu;e;j tpdhf;fis jahupf;Fk; NghJ rkfhy r%f, 
nghUshjhu,  murpay;, fyhrhu> tpisahl;L Nghd;w gy;NtW Jiwfs; 
njhlu;ghf ftdk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 
 
,jd;gb fPNo fhl;lg;gl;Ls;s tpjj;jpy; mt;tg;ghlg; gFjpfSf;F Vw;g  
Gs;spfis toq;f KbAkhd tifapy; tpdhg;gj;jpuk; jahupf;fg;gly; 
Ntz;Lk;.  
 

 

 

 

 

 

 
 

ghlk; 
Gs;spj;jpl;lk; 

juk; 06 juk; 07 
tuyhW 25 25 
Gtpapay; 25 25 
Fbapaw; fy;tp 25 25 
nghJ mwpT kw;Wk; rkfhy jfty;fs; 10 10 
GwTUtg;glk; Fwpj;jy; (Gtpapay; 

kw;Wk;  tuyhW ghlk; njhlu;ghd) 
15 15 

      
nkhj;jg; Gs;spfspd; vz;zpf;if 100 100 
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juk ; 6 - 7 ,uz;bw ;Fkhd tpdhg ;gj ;j puq ;fs; f PNo jug ;gl ;Ls;s 

tpjpKiwfSf;F mika jahupf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpdh vz; tif cs;slq;f Ntz;ba gFjpfs; Gs;spfs; 

1-10 
gy;Nju;T 

tpdhf;fs; 

xU tpil khj;jpuk; rupahdjhf mikAk; 

tifapy; 4 njupTfis nfhz;ljhf 10 

tpdhf;fs; mikjy; Ntz;Lk;. 
(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

20 

(2x10) 

11-15 
rup gpio 

milahs

kply; 

thf;fpaj;jpy; $wg;gLk; fUj;J njhlu;gpy; rup 

gpio milahsk; ,ly;. 
(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

10 

(2x5) 

16-20 
,ilntsp 

epug;Gjy; 

tif 

ahjhapDk; xU tplankhd;iw 

tpsf;Ftjw;fhf vOjg;gl;l thf;fpankhd;wpy; 

,ilntspf;Fg; nghUj;jkhd nrhy;iyg; 

gad;gLj;jp thf;fpaj;ij G+uzg;gLj;jy;. 
(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

10 

(2x5) 

21-25 
RUf;fkhd 

tpilaspj;

jy; 

• xU tpdh ,U gFjp tpdhf;fis 
nfhz;ljhf mikjy; Ntz;Lk;. 

1. glnkhd;iw/cUnthd;iw ,dq;fz;L 

ngauply;. 
   (xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 
2. mg;glj;ij my;yJ cUit ikakhf 

nfhz;L Nfl;fg;gLk; xU tpdhTf;F 

RUf;fkhf tpilaspj;jy;. 
(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

20 

(4x5) 

26-30 
fl;likg;G 

fl;Liu 

• xU tpdh ,U gFjp tpdhf;fis 
nfhz;ljhf mikjy; Ntz;Lk;. 

1. ahjhapDnkhU tplak; njhlu;ghf 

Nfl;fg;gLk; tpdhTf;F RUf;fkhf 

tpilaspj;jy;. 
(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

2. Nfl;fg;gl;l tpdhTf;Fg; nghUj;jkhd 

tplaq;fisf; nfhz;L 3 fhuzpfis 

vOJjy;. 
(xU tpilf;F 3 Gs;spfs; tPjk;) 

25 

(5x5) 

31-35 
GwTUtg; 

glk; 

Fwpj;jy; 

MWfs; mlq;fpa ,yq;if GwTUtg; 

glnkhd;wpy; jug;gl;Ls;s ,lq;fs; 

05 ,id ,dq;fz;L ngaupLjy;. 
(xU tpilf;F 3 Gs;spfs; tPjk;) 

15 

(3x5) 
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juk; 8 - 9 njhlu;ghdJ 

 

 ,j ;juq ;fSf ;fhf ntt ;Ntwhd ,U t pdhg ; gj ;j p uq ;fs ; 

jahupf;fg;gly;; Ntz;Lk;. ,jd;NghJ Nghl;b eilngWk; jpfjp tiuapy; 

fw;gpf;f jpl;lkplg;gl;Ls;s ghlg;gFjpfspypUe;J tpdhf;fs; jahupf;fg;gl 

Ntz;Lk; vd;gJ ftdj;jpw; nfhs;sg;gLjy; Ntz;Lk;. 

xU tpdhg ;gj ;j p uj ;j py ; cs ;slq ;f Ntz;ba tpdhf ;fspd ; 

vz;zpf;if 40 MFk;.  

 
tpil vOJtjw;F toq;fg;gLk; Neuk; 1 kzp 30 epkplq;fs; MFk;.  

 
toq;fg;gl Ntz;ba Gs;spfspd; vz;zpf;if 100 MFk;.  

 

juk; 08 tpdhg;gj;jpuk;  

 

 juk; 08 tuyhW> Gtpapay;> kw;Wk; Fbapaw; fy;tp ghlj;jpl;lq; 

fis cs;slf;Fk; tifapy; tpdhf;fs; jahupf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gNjhL 

nghJ mwpT r%f, nghUshjhu, murpay;, fyhrhu, tpisahl;L Nghd;w 

gy;NtW Jiwfs; njhlu;ghf ftdk;  nrYj;jg;gl Ntz;baJld; 

fle;j ,uz;L tUlq;fspy; ,lk; ngw;w tpN~l rkfhy epfo;TfSk; 

fUj;jpw; nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.  

 

juk; - 09 tpdhg;gj;jpuk; 

 

 juk; 09 tuyhW> Gtpapay;> kw;Wk; Fbapaw;fy;tp ghlj;jpl;lq;fis 

cs;slf;Fk; tifapy; tpdhf;fs; jahupf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gNjhL 

nghJ mwpT rhu ;e ;j tpdhf ;fis jahupf ;ifapy ; rkfhy> r%f> 
nghUshjhu> murpay;> fyhrhu> tpisahl;Lj; Jiwfs; njhlu;ghf ftdk; 

nrYj;jg;gly; Ntz;baJld; fle;j ,uz;L  tUlq;fspy; ,;lk; ngw;w 

tpN~l rkfhy epfo;TfSk; fUj;jpw; nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 
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,jd;gb fPNo fhl;lg;gl;Ls;s tpjj;jpy; mt;tg; ghlg;gFjpfSf;F Vw;g 

Gs;spfis toq;f KbAkhd tifapy; tpdhg;gj;jpuk; jahupf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

juk; 8 - 9 ,uz;bw;Fkhd tpdhg;gj;jpuq;fs; fPNo jug;gl;Ls;s tpjpKiw 

fSf;F mika jahupf;fg;gly; Ntz;Lk;.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ghlk; 
Gs;spj;jpl;lk; 

juk; 08 juk; 09 

tuyhW 25 25 

Gtpapay; 25 25 

Fbapaw; fy;tp 25 25 

nghJ mwpT kw;Wk; rkfhy jfty;fs; 10 10 

GwTUtg;glk; Fwpj;jy; (Gtpapay; kw;Wk;  

tuyhW ghlk; njhlu;ghd) 
15 15 

nkhj;jg; Gs;spfspd; vz;zpf;if 100 100 

tpdh 

vz; 
tif cs;slq;f Ntz;ba gFjpfs; Gs;spfs; 

1-5 
gy;Nju;T 

tpdhf;fs; 

xU tpil khj;jpuk; rupahdjhf 

mikAk; tifapy; 4 njupTfis 

nfhz;ljhf 05 tpdhf;fs; 

mikjy; Ntz;Lk;. 

(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

10 

(2x5) 

6-10 
Nju;T 

tif 

tpdhnthd;Wf;F toq;fg;gl;Ls;s 

rupahd tpilfs; ehd;fpypUe;J 

kpfr; rupahd tpilia njupT 

nra;jy;. 

(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

10 

(2x5) 

7 - CM 27535 
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11-15 
,ilntsp 

epug;Gjy; 

tif 

ahjhapDk; xU tplankhd;iw 

tpsf;Ftjw;fhf vOjg;gl;l 

thf;fpankhd;wpy; ,ilntspf;Fg; 

nghUj;jkhd nrhy;iyg; gad;gLj;jp 

thf;fpaj;ij G+uzg;gLj;jy;. 

(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

10 

(2x5) 

16-20 
RUf;fkhd 

tpilaspj;jy; 

nefpo;Tj; jd;ik mw;w Neub 

tpilnahd;wpid vOJtjw;F KbAkhd 

tifapy; tpdhf;fs; mikjy; Ntz;Lk;. 

(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

10 

(2x5) 

21-25 
njhlu;G 

gLj;jy; 

rupahd nghUj;jg;ghL kw;Wk; njupT 

mbg;gilapy; tpdhf;fs; mikjy; 

Ntz;Lk;. 

• nghUj;jg;ghl;Lf;F cjhuzkhf 

tplak; kw;Wk; tpisT 

xd;wpnyhd;W nfhz;Ls;s 

njhlu;G> xd;W kw;nwhd;wpy; 

nry;thf;F nrYj;Jk; tpjk; 

Nghd;w fhuzpfs; fUj;jpw; 

nfhs;sg;gl Ntz;Lk;. 

(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

10 

(2x5) 

26-30 tpil vOjy; 

• xU tpdh ,U gFjp tpdhf;fis 

nfhz;ljhf mikjy; Ntz;Lk; 

1. glnkhd;iw/cUnthd;iw ,dq;fz;L   

ngauply;. 

(xU tpilf;F 1 Gs;spfs; tPjk;) 

2. mg;glj;ij my;yJ cUit 

mbg;gilahf; nfhz;L Nfl;fg;gLk; xU 

tpdhTf;F RUf;fkhf tpilaspj;jy; 

(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

 

 

 

 

(3x5) 

15 
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juk; 10 - 11 njhlu;ghdJ 

 

 ,j;juq;fSf;fhf ntt;Ntwhd ,U tpdhg;gj;jpuq;fs; 

jahupf;fg;gly;; Ntz;Lk;. ,jd;NghJ Nghl;b eilngWk; jpfjp tiuapy; 

fw;gpf;f jpl;lkplg;gl;Ls;s ghlg;gFjpfspypUe;J tpdhf;fs; jahupf;fg;gl 

Ntz;Lk;. vd;gJ ftdj;jpw; nfhs;sg;gLjy; Ntz;Lk;. 

• xU tpdhg;gj;jpuj;jpy; cs;slq;f Ntz;ba tpdhf;fspd; 

vz;zpf;if 45 MFk;.  
 
• tpil vOJtjw;F toq;fg;gLk; Neuk; 2 kzpj;jpahyk; MFk;.  
 
• toq;fg;gl Ntz;ba Gs;spfspd; vz;zpf;if 100 MFk;.  

 

31-35 
fl;likg;G 

fl;Liu 

• xU tpdh ,U gFjp tpdhf;fis 

nfhz;ljhf mikjy; Ntz;Lk;. 

ahjhapDnkhU tplak; njhlu;ghf 

Nfl;fg;gLk; tpdhTf;F RUf;fkhf 

tpilaspj;jy;. 

(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

Nfl;fg;gl;l tpdhTf;Fg; nghUj;jkhd 

tplaq;fisf; nfhz;L 2 fhuzpfis 

vOJjy; 

(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

  

20 

(4x5) 

36-40 
GwTUtg; 

glk; 

Fwpj;jy; 

MWfs; mlq;fpa ,yq;ifg; GwTU 

tg;glj;jpy; jug;gl;Ls;s ,lq;fs; 

05 ,id ,dq;fz;L ngaupLjy; 

• tuyhW> Gtpapay;> Fbapaw;fy;tp 

ghlj;Jiw rhu;e;j ,lq;fs; kw;Wk; 

rkfhy Kf;fpj;Jtk;tha;e;j  

,lq;fshf mikjy; Ntz;Lk;. 

(xU tpilf;F 3 Gs;spfs; tPjk;) 

 

15 

(3x5) 
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juk; 10 tpdhg;gj;jpuk;  

 
 juk; 10 tuyhW ghlj;jpl;lj;jpw;F mikthd ghl tplaq;fSk;> 

Gtpapay;> Fbapaw;fy;tp> Nghd;w ghlj;Jiwfs; rhu;e;J jahupf;fg;gl;l 

nghJ mwpT tpdhf;fSk;> rkfhy r%f,nghUshjhu, murpay;, fyhrhu, 
tpisahl;L Nghd;w Jiwfs; cs;slq;Fk; tifapy;> fle;j ,uz;L 

tUlq;fspy; ,lk; ngw;w rkfhy epfo;Tfs; rhu;e;jJkhf ,t;tpdhj;jhs; 

jahupf;fg;gly; Ntz;Lk;.  

 

juk; - 11 tpdhg;gj;jpuk; 

 
 juk; 11 tuyhW ghlj;jpl;lj;jpw;F mikthd ghl tplaq;fSk;> 

Gtpapay;> Fbapaw;fy;tp> Nghd;w ghlj;Jiwfs; rhu;e;J jahupf;fg;gl 

nghJ mwpT tpdhf;fSk;> rkfhy r%f, nghUshjhu> murpay;, fyhrhu,  
tpisahl;L Nghd;w Jiwfs; cs;slq;Fk; tifapYk;> fle;j ,uz;L 

tUlq;fspy; ,lk; ngw;w rkfhy epfo;Tfs; rhu;e;jJkhf ,t;tpdhj;jhs; 

jahupf;fg;gly; Ntz;Lk;.  

 

,jd;gb fPNo fhl;lg;gl;Ls;s tifapy; ghlg;gFjpfSf;F Vw;g 

Gs;spfis toq;f KbAkhd tpjj;jpy; tpdhg;gj;jpuk; jahupf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ghlk; 
Gs;spj;jpl;lk; 

juk; 10 juk; 11 

tuyhW 30 30 

Gtpapay; (nghJ mwpT rhu;e;j) 15 15 

Fbapaw; fy;tp (nghJ mwpT rhu;e;j) 15 15 

Njrpa kw;Wk; ru;tNjr rkfhy 

jfty;fs; mlq;fpa tpdhf;fs; 
20 20 

GwTUtg;glk; Fwpj;jy;  20 20 

nkhj;jg; Gs;spfspd; vz;zpf;if 100 100 
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juk; 10 - 11 ,uz;bw;Fkhd tpdhg;gj;jpuq;fs; fPNo jug;gl;Ls;s 

tpjpKiwfSf;F mika jahupf;fg;gly; Ntz;Lk;.  

njh 

,y 

tpdh 

vz; 
tif cs;slq;f Ntz;ba gFjpfs; 

Gs;sp

fs; 

01 1-10 
gy;Nju;T 

tpdhf;fs; 

xU tpil khj;jpuk; rupahdjhf  

mikAk; tifapy; 4 njupTfis 

nfhz;ljhf 05 tpdhf;fs; mikjy; 

Ntz;Lk;. 

(xU tpilf;F 1 Gs;spfs; tPjk;) 

tpdhntd;Wf;F toq;fg;gl;Ls;s  

rupahd tpilfs; ehd;fpypUe;J kpfr; 

rupahd tpilia njupT nra;jy;. 

(xU tpilf;F 1 Gs;spfs; tPjk;) 

10 

(1x10) 

02 11-15 
,ilntsp 

epug;Gjy; 

tif 

ahjhapDk; xU tplankhd;iw 

tpsf;Ftjw;fhf vOjg;gl;l 

thf;fpankhd;wpy; ,ilntspf;Fg; 

nghUj;jkhd nrhy;iyg; gad;gLj;jp 

thf;fpaj;ij G+uzg;gLj;jy;. 

(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

10 

(2x5) 

03 16-25 
RUf;fkhd 

tpil 

aspj;jy; 

• 16 - 20 tiu nefpo;Tj; jd;ik 

mw;w Neub tpilnahd;wpid 

vOJtjw;F KbAkhd tifapy; 

tpdhf;fs; mikjy; Ntz;Lk; 

• 21-25 tiu(1 tpilf;F 2 Gs;spfs;)
rpj;jpuk;> Gifg;glq;fs;> 

ml;ltizfs;> tiuGfs;> 

vd;gtw;iw mbg;gilahff; nfhz;L 

Nfl;fg;gLk; tpdhf;fs; ,U gFjp 

tpdhf;fis nfhz;ljhf mikjy; 

Ntz;Lk;. 
(xU tpilf;F 01 Gs;spfs; tPjk;) 

20 

(2x10) 
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04 26-30 
njhlu;G 

gLj;jy; 

rupahd nghUj;jg;ghL kw;Wk; njupT 

mbg;gilapy; tpdhf;fs; mikjy; 

Ntz;Lk;. 

• nghUj;jg;ghl;Lf;F cjhuzkhf 

tplak; kw;Wk; tpisT> 

mtw;Wf;fpilapyhd  njhlu;G 

kw;Wk; xd;W kw;nwhd;wpy; 

nry;thf;F nrYj;Jk; tpjk; 

Nghd;w fhuzpfs; fUj;jpw; 

nfhs;sg;gl Ntz;Lk;. 

(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

10 

(2x5) 

05 31-35 
fl;likg;G 

fl;Liu 

• xU tpdh %d;W gFjp tpdhf;fis 

nfhz;ljhf mikjy; Ntz;Lk;. 

ngauply; - (1 Gs;sp) 

fhuzk; $wy; - (2 Gs;sp) 

MNyhrid kw;Wk; fUj;Jf;fis 

Kd;itj;jy; (3 Gs;sp) 

30 

(6x5) 

06 36-45 

GwTUtg; 

glk; 

Fwpj;jy; 

MWfs; mlq;fpa ,yq;ifg; 

GwTUtg;glnkhd;wpy; 10 ,lq;fis 

Fwpj;J  ngaupLjy; Ntz;Lk;. 

• tuyhW> Gtpapay;> Fbapaw;fy;tp 

ghlj;Jiw rhu;e;j ,lq;fs; kw;Wk; 

rkfhy Kf;fpaj;Jtk;  

tha;e;j ,lq;fshf mikjy; 

Ntz;Lk;. 

Fwpj;J ngaupLjYf;fhf 

(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

20 

(2x10) 
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juk; 12 / 13  
• ,j;juq;fSf;fhf xU tpdhg;gj;jpuk; khj;jpuk; jahupf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

• tpdhg;gj;jpuj;jpy; cs;slq;f Ntz;ba tpdhf;fspd; vz;zpf;if 50 

MFk;.  

• tpil vOJtjw;F toq;fg;gLk; Neuk; 2 kzpj;jpahyk; 30 epkplq;fs; 

MFk;.  

• toq;fg;gl Ntz;ba nkhj;jg; Gs;spfs; 100 MFk;.  
 

 ,t;tpdhj;jhis jahupf;Fk; NghJ cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L 

murpay;> nghUspay;> r%f>fyhrhu,  tpisahl;L kw;Wk; Rw;whly; Nghd;w 
Jiwfs; rhu;e;j nghJ mwpT tpdhf;fs; jhahupf;fg;gl Ntz;baNjhL 

fle;j ,uz;L tUlq;fspy; ,lk; ngw;w rkfhy Kf;fpa epfo;TfSk; 

fUj;jpw; nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

ghlk; 
Gs;spj;jpl;lk; 

juk; 12 / 13 
nghJ mwpT :- 
(tuyhW> Gtpapay;> murpay;> tpQ;Qhdk;> jh;f;ftpay; 

kw;Wk; tpQ;Qhd Kiwapay; rhu;e;jjhf Nfl;fg;gLk; 

nghJ mwpT tpdhf;fshf mikjy; Ntz;Lk;.) 

40 

gpur;rpidfSf;fhd jPu;T :- 
(r%f> nghUshjhu> Rw;whly;> murpay; Nghd;w gy;NtW 

Jiwfspy; Njhd;wf;$ba gpur ;rpidfis jPu ;j ;jy; 

njhlu;ghd tpdhf;fshf mikjy; Ntz;Lk;.) 

20 

ju;f;ftpay; :- 
(r%f> nghUshjhu > mur pay ; rhu ;e ;j ve ;jnthU 
gpur;rpidiaAk; ju;f;f uPjpahf rpe;jpj;J tpilaspf;ff; 
$ba tifapy ; Nfl ;fg ;gLk ; tpdhf ;fs ; mikjy; 
Ntz;Lk;.) 

15 

njhopyEl;g mwpT kw;Wk; jpwd; :- fw;wy;> fw;gpj;jy; 
nraw;ghLfspd; NghJ 
(njhopDl;g fUtpfspd; gad;ghL kw;Wk; mjidr; 
rhu;e;j gpur;rpidfis ,dq;fhzy;> nghJ tho;f;ifapy; 
nj ho pDl ; g fUt pfs pd ;  gad ; g hl ;il ngw ;Wf ; 
nfhs;tjpYs;s ,aYikia mstpLjy;). cjhuzk; 
fzdp njhlu;ghly; cgfuzq;fs; 

15 

Njrpa kw;Wk; ru;tNjr jfty;fs; 
(,yq ;if kw ;Wk ; cyf Njrg ;glf ; fy;tp kw ;Wk ; 
Fwpj;jy;> ngauply; ,jd; %yk; vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.) 

10 

nkhj;j Gs;spfspd; vz;zpf;if 100 
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juk; 12/13 ,uz;bw;Fkhd tpdhg;gj;jpuk; fPNo fhl;lg;glLs;s 

tpjpKiwfSf;F mika jahupf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpdh 

vz; 
tif cs;slq;f Ntz;ba gFjpfs; Gs;spfs; 

1-10 
gy;Nju;T 

tpdhf;fs; 

1 - 5 tiu Ie;J Nju;Tfspy; rupahd 

tpilia njupjy; tif 

(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 
  
 6 -10 tiuahd tpdhf;fs;> Ie;J 

Nju;Tfspy; rupahd tpilj;njhFjpia 

njupjy; tifahf mikjy; Ntz;Lk;. 

(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

20 

(2x10) 

11-15 

,ilntsp 

epug;Gjy; 

tif 

thf;fpankhd;wpd; fUj;Jf;fis 

cs;thq;fp nghUs; tpsq;Fk; tifapy; 

,ilntspf;Fg; nghUj;jkhd 

nrhy;iy vOJjy; ,jd; %yk; 

vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 

(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

10 

(2x5) 

16-25 

RUf;fkhd 

tpil 

aspj;jy; 

• 16 - 20 tiu nefpo;Tj; jd;ik 

mw;w Neub tpilnahd;wpid 

vOJtjw;F KbAkhd tifapy; 

tpdhf;fs; mikjy; Ntz;Lk; 

  (xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

• 21 - 25 tiu rpj;jpuk;> epow;glk;;> 

ml;ltizfs;> tiuGfs;> 

vd;gtw;iw mbg;gilahff; nfhz;L 

Nfl;fg;gLk; tpdhf;fs; ,U gFjp 

tpdhf;fis nfhz;ljhf mikjy; 

Ntz;Lk;. 

(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

20 

(2x10) 
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26-30 
njhlu;G 

gLj;jy; 

• tplaq;fs;> tpsf;fq;fis nghUj;Jjy; 

,jd; %yk; vjpu;ghu;f;f g;gLfpd;wJ 

xd;Nwhnlhd;iw xg;gpLjy;> 

epfo;nthd;wpd; tpisit xg;gpLjy;> 

Nghd;w tplaq;fs; ,jpy; 

cs;slf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

(xU tpilf;F 2 Gs;spfs; tPjk;) 

10 

(2x5) 

31-35 
fl;likg;G 

fl;Liu 

• xU tpdh %d;W gFjp tpdhf;fis 

nfhz;ljhf mikjy; Ntz;Lk;. 

 I   ngauply; -           (1 Gs;sp) 

II  ,U fhuzpfis Kd;itj;jy; - 

(2 Gs;sp) 

III  mjpy; xU fhuzpia tpupthf tpsf;Fjy;           

(2 Gs;sp) 

25 

(5x5) 

36-45 

GwTUtg; 

glk; 

Fwpj;jy; I 

 

MWfs; mlq;fpa ,yq;ifg; 

Njrg;glj;ij mbg;gilahff; nfhz;L; 

10 ,lq;fis Fwpj;jy; Ntz;Lk;. ,it 

ghlj;Njhbize;j vdpDk; ,yq;if 

njhlu;ghd nghJj; jfty;fs; Clhf 

njupT nra;ag;gl;l ,lq;fshf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

(xU tpilf;F 1 Gs;sp tPjk;) 

10 

(1x10) 

46-50 

GwTUtg; 

glk; 

Fwpj;jy; 

II 

 

cyfg; GwTUtg;glj;jpYs;s 5 ,lq;fs; 

njhlu;ghdjhf  Nfl;fg;gLk; tpdhf;fs; 

mikjy; Ntz;Lk;. nghJ mwpit 

kjpg;gpLk; tifapy; ,it 

jahupf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

(,dq;fhzg;gl;l ,lq;fs; Fwpj;Jf; 

fhl;lg;gly; Ntz;Lk;.) 

(1 tpdhTf;F 1 Gs;sp tPjk;) 

05 

(1x5) 
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vy;yh tpdhj;jhs;fspYk; Kjy; gf;fj;jpy; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

tplaq;fs; cs;slq;f Ntz;Lk;.  
 
............................................ r%f tpQ;Qhd Nghl;bj; njhlu; 20......... 
 
juk; : …………………………... 

 
guPl;ir Rl;nlz; : ……………………………. 

(ngau; vOJtij jtpu;f;fTk;) 

 
ftdj;jpw;F 

rfy tpdhf;fSf;Fk; ,j;jhspNyNa tpilaspf;Ff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uqjmk<kit<!lkqh<hQm<mitv<gtqe<!
dhObigk<kqx<G!lik<kqvl<!

uqei!-zg<gl<!
!
! 2!! .!! 21!
!

! 22!! .!! 26!
!

! 27!! .!! 36!
!
! 37! .!! 41!
!
! 42!! .!! 46!
!
! 47!! .!! 51!
!
! 52!! .!! 56!
!
! 57!! .!! 61!

Ht<tqgt<! 2l<!hvQm<sgvqe<!
jgobih<hl<!

3l<!hvQm<sgvqe<!
jgobih<hl<!

olik<kh<!
Ht<tqgt<!
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vy;yh tpdhf;fSf;Fk; ,j;jhspNyNa tpilaspf;Ff. 
 

juk;  - 06 
 

khjpup tpdhf;fs;  
❖ tpdh ,y 1 Kjy; 10 tiuahd tpdhf;fSf;F jug;gl;Ls;s 

tpilfSs; ,Ue;J rupahd my;yJ kpfTk; nghUj;jkhd tpilia 

njupT nra;J mjd; fPo; NfhbLf. 

 
1. kfhehk Njuuhy; vOjg;gl;l ,yq;ifapd;  tuyhw;iw fw;gjw;F 

JizGupAk; Kf;fpa ,yf;fpa %yhjhukhf miktJ gpd;tUtd 

tw;Ws; vJ? 
 
 i.  jPgtk;rk;  ii.  Nghjp tk;rk; 
 iii.  kfhtk;rk; iv.  epfha rq;fpu`a 
 

2. ,yq;ifapd; epu;thf fl;likg;gpd; gb kpfTk; rpwpa epu;thf myF 

gpd;tUtdtw;Ws; vJ? 

 i.  khfhzk; ii.  khtl;lk; 

 iii.  gpuNjr nrayhsu; gpupT iv.  fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpupT 

 
3. jpl;lkply; kl;Lk; xOq;fikg;G fhuzkhf vkf;F fpilf;Fk; kpf 

Kf;fpa ed;ikfSs; xd;whf miktJ. 

 i.  jkJ Fwpf;Nfhs;fis ,yFtpy; G+u;j;jp nra;J nfhs;s KbAk; 

 ii.  kw;wtu;fSf;F ,ilA+uhf ,y;yhjpUj;jy; 

 iii.  kw;wtu;fspd; ghuhl;Ljy;fSf;F cl;gLjy; 

 iv.  jhkjj;jhy; Vw;gLk; ghjpg;Gf;fs; Fiwtiljy; 

 
4. ,yq;ifapd; nghJj; njhiyNgrp  ,yf;fj;njhlupYs;s ,yf;fq;fspd; 

vz;zpf;if ahJ? 

 i.  xd;gJ ii.  gd;dpnuz;L 

 iii.  gj;J iv.  gjpd;%d;W 
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❖ ,y 11 Kjy; 15 tiu jug;gl;Ls;s $w;Wf;fs; rupahapd; '"vDk; 

milahsj;ijAk; gpio vdpd; '" vDk; milahsj;ijAk;  
Kd;dhy; cs;s milg;Gf;Fs; ,Lf. 
 

1. cyf pd ;  k pfg ;  goikahd vOj ;Jf ;fiy mw pKfk ;  nra ;J 

itf;fg;gl;lJ nkhrg;ngj;Njkpa thrpfshy; MFk;. 

   ( ) 
 
2. f pof ;F kw ;Wk ; tlf ;F jpirfSf;f pilNa njd;Nkw ;F jpir 

mike;Js;sJ. 

   ( ) 
 
3. efukakhf;fg;gl;l Rw;whly; njhlu;ghd mjpfhug; gpuNjrk;  

 khefu rigahFk;. 

   ( ) 
 
4. ,yq;ifr; rhujpnahUtu; thfdnkhd;iw nrYj;j Ntz;baJ tyJ 

gf;fj;jpyhFk;.  

   ( ) 
 

 

 

❖ 1 6  Kjy ;  2 0  tiuahd t pd hf ; fSf ;F r u pa hd t pilia 

nfhz;L ,ilntsp epug;Gf. 
 

1.  ,yq;ifapy; mjpf khtl;lq;fis nfhz;Ls;s khfhzk; ...................... 

 MFk;.   

 

2.  jpiria rupahf ,dq;fz;L nfhs;tjw;fhf ...................................... fUtp 

 gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. 

 

3.  ,yq;ifiaAk; ,e;jpahitAk; gpupf;Fk; FWfpa flw;gug;G ..................... 

 ePupiz vdg;gLk;. 

 

4. vfpg;J ehfuPfj;jpy ePz;l fhy Ml;rp eltbf;iffis Nkw; nfhz;lJ. 

................................................................... vDk; mur tk;rk; MFk;.  
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❖ 21 Kjy; 25 tiu jug;gl;Ls;s tpdhf;fSf;F RUf;fkhf 

tpilaspf;Ff. 
 

 01)  ,t;TUtpdhy; fhl;lg;gLk; kdpj  

  tu;f;fj;ijg; ngaupLf? 

 

  ............................................................. 
 

 02)  ,k;kdpj tu;f;fj;jpw;F cupa  

  kf;fs; thOk; ehnlhd;wpd;  

  ngaiuf; Fwpg;gpLf 

 

  ............................................................. 

 

 01)  ,t ;TUtpdhy ; fhl ;lg ;gLk ;  

  fUtpia ngaupLf 

 

  ............................................................. 

 

 02 ) ,f ;fUt p njhlu ; g py ; gad;  

  gLj;jg;gLk; mstPl;L myF  

  vJ? 

 

  ............................................................. 

 
 

 

 
 01) ,t;TUtpdhy; fhl;lg;gLk;  tPjpf; 
  FwpaPl;bdhy; Fwpg;gplg;gLtJ  
  ahJ?  
 

  ............................................................. 
 

 02 ) ngUt Pj p xd ;w py ;  thfd  

  rhuj pnahUtu ; ,t ;t Pj p  

  Fw pa Pl ;ilf ; fz ;lTld ;  

  Nkw;nfhs;s Ntz;ba ghJfhg;G  

  eltbf;if xd;wpid Fwpg;gpLf. 
 

      ............................................................. 
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❖ ,y 26 Kjy; 30 tiu cs;s tpdhf;fSf;F tpil vOJf 
 

1. 
1. mEuhjGuj;ij efukhf khw;wp mjid jdJ Ml;rp ikakhf;fpf; 

nfhz;l muriug; ngaupLf? 
 

 …………………………………………………………… 
 

2. ,tuhy; mEuhjGu efupd; ghJfhg;G kw;Wk; myq;fhuk; fUjp 

Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; %d;wpidf; Fwpg;gpLf. 

 …………………………………………………………… 
 …………………………………………………………… 
 …………………………………………………………… 

2. 
1. ghlrhiynahd;wpd; jdpj;Jtj;ij ntspg;gLj;Jk; FwpaPnlhd;wpidf; 

Fwpg;gpLf. 

  …………………………………………………………… 
2. ghlrhiy kuGfSf;F kjpg;gspj;jy; kw;Wk; ghJfhj;jy; Vd; 

Kf;fpakhdJ vd;gjw;fhd ,uz;L fhuzq;fis Fwpg;gpLf? 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 
3. 

1. ghlrhiy khztd; vd;w tifapy; ePu; ngw;Wf; nfhs;Sk; Nrit 

nahd;wpid Fwpg;gpLf. 

 …………………………………………………………… 
 

2. nghJr;Nritfis ngw;Wf;nfhs;Sk; ck;khy; epiwNtw;wg;gl 

Ntz;ba flikfs; %d;wpidf; Fwpg;gpLf. 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 
 

❖ ,y 31 Kjy; 35 tiu fhl;lg;gl;Ls;s ,lq;fis jug;gl;Ls;s ,yq;ifg; 
GwTUtg;glj;jpy; Fwpj;Jg; ngaupLf.? 

 

1. nfhOk;G 

2. mEuhjGuk; 

3. kfhtyp fq;if 

4. rptndhspghjkiy 

5. aho; FlhehL 
 

ftdj;jpw;F :-  
  Fwpg;gpl;l rpy ,lq;fs; khj;jpuNk ,q;F jug;gl;Ls;sd. juk; 6 
tuyhW/ Gtpapay;/ Fbapaw; fy;tp  ghlj; jpl;lq;fSf;F cupa ghl 
myFfspy; jug;gl;Ls;s ,lq;fspypUe;J 31 - 35 tiuahd tpdhf;fs; 
jahupf;fg;gl Ntz;Lk;. 
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juk;  07 
 

khjpup tpdhf;fs; 

 

❖ tpdh ,y 1 Kjy; 10 tiuahd tpdhf;fSf;F jug;gl;Ls;s 

tpilfSs; rupahd my;yJ kpfTk; nghUj;jkhd tpilia njupT 

nra;J mjd; fPo; NfhbLf. 

 

1. fyh Xahit mz;b mikf;fg;gl;Ls;s ePu;j;Njf;fk; gpd;tUtdtw;Ws; 

vJ? 

 i. ,uh[hq;fiz  ii. khJUXah 

 iii. cltsit  iv. YZfk;ntn`u 

 

2. cyfpd; fz;lq;fSs; gug;gstpy; rpwpa fz;lk; gpd;tUtdtw;Ws; 

vJ? 

 i. Mrpah  ii. Mgpupf;fh 

 iii. mT];jpNuypah  iv. INuhg;gh 

 

3. ckJ jhapd; rNfhjuupd; kidtp ckf;F vd;d cwT Kiw  

 i. rpj;jp  ii. mz;zp 

 iii. khkp  iv. ngupak;kh 

 

4. Rfhjhuj;Jiwf;F mz;ikapy; mwpKfg;gLj;jg;gl;l 'Rtnrupa" 

mk;gpA+yd;]; Nritia ngw;Wf; nfhs;s miof;f Ntz;ba 

njhiyNgrp ,yf;fk; ahJ? 

 i. 119  ii. 1919 

 iii. 1916  iv. 1990 
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❖ ,y 11 Kjy; 15 tiu jug;gl;Ls;s $w;Wf;fs; rupahapd; '" vDk; 

milahsj;ijAk; gpioahapd; '" vDk; milahsj;ijAk; Kd;dhy; 

cs;s milg;Gf;Fwpf;Fs; ,Lf. 

 
1. And];Nfh mikg;gpdhy; ,yq;ifapd; fyhrhu kuGupikf; Fupa 

MW ,lq;fs; cyf cupikfshf ngauplg;gl;Ls;sd. 

 ( ) 
 
2. njw ;fhr pa ehLfSs; $ba MAs; vjpu ;ghu ;f ;ifia nfhz;l 

ehL ,yq;ifahFk;;. 

 ( ) 
 
3. ngw;Nwhu ; kw;Wk; gps;isfis khj;jpuk ; cs;slf;fpa FLk;gk; 

fUf;FLk;gk; MLk;. 

 ( ) 

 
4. ,yq;ifapy; ,b> kpd;dy; jhf;fk; Vw;gLtJ mf;Nlhgu; kw;Wk; etk;gu; 

khjq;fspy; khj;jpukhFk;. 

  ( ) 
 
❖ ,y 16 Kjy; 20 tiuahd tpdhf;fSf;F rupahd tpiliaf; 

nfhz;L ,ilntsp epug;Gf. 

 
1. ePu;g;ghrdj;jpw;F Mw;wpa kfj;jhd Nrit fhuzkhf ................................... 

kd;dd; kpd;Ndupa nja;tk; vd Nghw;wg;gl;lhd;. 

 
2. Gtpapd; cl;Gwj;Nj cs;s mjpf ntg;gk; kw;Wk; mKf;f khw;wq;fs; 

fhuzkhf jpBnud Vw;gLk; G+kpapd; mjpu;T .................................................... 

vdg;gLk;. 

 

3. egnuhUtiu tpN~lkhf milahsk; fhz gad;gLj ;jg ;gLk ; 

nghUj;jkhd gupNrhjid Kiwahf miktJ................................. 

....................... fl;likg;G njhlu;ghd gupNrhjidahFk;. 

 

4. ,yq;ifapy; ntspehl;L tu;j;jfj;jpy; Kf;fpaj;Jtk; ngw;w 

khe;Njhl;lj; JiwKfk; jw;NghJ ............................................................. vd 

miof;fg;gLfpd;wJ. 
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❖ ,y. 21 Kjy; 25 tiu jug;gl;Ls;s tpdhf;fSf;F RUf;fkhf 

tpilaspf;Ff. 

 01) ,g;glj;jpdhy; fhl;lg;gLtJ  

  ahJ? 

  ............................................................. 
 

 02) ,e; epu;khzj;ij Mf;fpa  

  kd;dd; ahu;? 

  
  ................................................................ 

 

 01) ,g;glj;jpdhy; fhl;lg;gLk; jhtu 
  tifiag; ngaupLf  

 
  ............................................................. 

 
 02) ,j;jhtu tifia mjpfkhf 

  fhzKbtJ vg;gpuNjrq;fSf;F 

  mUfhikapyhFk;.  

  
    ............................................................. 

 
 

❖ ,y. 26 Kjy; 30 tiuAs;s tpdhf;fSf;F tpilaspf;Ff. 

1. 

I. mDuhjGu Afj;jpy; muRupik cupj;jhd tpjk;  njhlu;ghf 

gpd;gw;wg;gl;l KiwfSs; xd;wpid Fwpg;gpLf? 

…………………………………………………………… 
 

II. mDuhjGuf; fhy murnuhUtUf;F cupa gpujhd flikfs;  

%d;wpidf; Fwpg;gpLf. 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

8 - CM 27535 
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2. 

             I.  kf;fs; r%fk; xd;wpy ; gpui[nahUtUf;F cupa %d;W 

 cupikfSs; xd;wpidf; Fwpg;gpLf? 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 
 

II. NkNy Fwpg;gpl;lg;gl;l cupikf;F %d;W cjhuzq;fs; jUf. 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

3. 

I. kz;rupT mghak; mjpfupg;gjpy; nry;thf;F nrYj;Jk; kdpj 

eltbf;ifnahd;wpid Fwpg;gpLf? 

 
 …………………………………………………………… 

 

 II. kz;rupT mghaj;ij jLg;gjw;F Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba 

eltbf;iffs; %d;wpidf; Fwpg;gpLf?  

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 
 

❖ ,y. 31 Kjy; 35 tiu fhl;lg;gl;Ls;s ,lq;fis jug;gl;Ls;s ,yq;ifg; 

GwTUtg;glj;jpy; Fwpj;Jg; ngaupLf.? 
 

1. njJW Xah 

2. fk;gis 

3. jpUNfhzkiy 

4. ef;fps;]; kiy 

5. kd;dhu; jPT 

 
ftdj;jpw;F :-  

  Fwpg;gpl;l rpy ,lq;fs; khj;jpuNk ,q;F jug;gl;Ls;sd. juk; 7 

tuyhW/ Gtpapay;/ Fbapaw;fy;tp ghlj;jpl;lq;fSf;F cupa ghl 

myFfspy; jug;gl;Ls;s ,lq;fspypUe;J 31 - 35 tiuahd tpdhf;fs; 

jahupf;fg;gl Ntz;Lk;. 
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juk;  08 
 

khjpup tpdhf;fs; 

 
 

❖ tpdh ,y 1 Kjy; 05 tiuahd tpdhf;fSf;F jug;gl;Ls;s 

tpilfspypUe;J kpfTk; nghUj;jkhd tpilia njupT nra;J 

mjd; fPo; NfhbLf. 

 

1. ,e;ehl;by; ghupa Fsq;fis fl;Lk; gzpia Muk;gpj;J itj;j 

kd;ddhf fUjg;gLgtu;   

 1. kfh guhf;fpukghF   3. trgd; 

 2. jhJ Nrdd;  4. kfh Nrdd;  

 

2. njd;dhrpa tya ehLfSs; kiyehl;L epyj;Njhw;w gz;Gfis 

fhzKbahj ehL? 

 1. ,yq;if  3. Neghsk; 

 2. ,e;jpah 4. khiyj;jPT 

 

2. njd;dhrpa tyaehLfs; ,ize;J cUthf;fpf; nfhz;Ls;s rhu;f; 

mikg;gpy; mq;fj;Jtk; ngw;Ws;s ehLfs; vj;jid? 

 

 1. VO  3. xd;gJ 

 2. vl;L 4. gj;J 

 

4. 2016k; Mz;L xypk;gpf; Nghl;b eilngw;w ehL gpd;tUtdtw;Ws; vJ> 

 1.  gpNurpy;  3. fpwP];  

 2. epA+rpyhe;J  4. [g;ghd;  
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❖ 6 Kjy; 10 tiuahd tpdhf;fSf;F jug;gl;Ls;s tpilfspypUe;J 

kpfTk; nghUj;jkhd tpilia njupT nra;J mjd; fPo; NfhbLf.  

 
1. gz;ila ,yq;ifapy;  caupa ePupay; njhopEl;gk; epytpaik 

cWjpg;gLj;jg;gLtjpypUe;J ntspg;gLtJ ahnjdpy; 

 

 1. cz;zhl;L> ntspehl;L njhlu;Gfs; caupa kl;lj;jpy;  

  epytp ,Ue;jikahFk;. 

 2. ,yq;ifapy; ePu;g;ghrd njhopDl;gtpayhsu;fspilNa caupa 

  njhopEl;g mwpT ,Ue;Js;sik.  

 3. tptrha NtiyfSf;fhf ePu; toq;fy; eltbf;iffs;  

  Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sik. 

 4. ,yq;ifapy; ,aw;if tsq;fs; mjpfk; fhzg;gl;Ls;sik. 

 

2. Rw;whly; ghJfhg;ig ,yf;fhf; nfhz;L Njhw;Wtpf;fg;gl;l epWtd 

nkhd;whf miktJ  

 1. [drtpa epfo;r;rpj; jpl;lk;  

 2. kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig  

 3. midtUf;Fk; Gfoplk; epfo;r;rpj;jpl;lk;  

 4. fpuhk vOr;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; 

 

3. FLk;gk; xd;wpDs; ehk; [dehaf uPjpapy; ele;J nfhs;s Ntz;baJ. 

 
 1. ngw;NwhUf;F  kjpg;gspf;f Ntz;bAs;sjdhy; MFk;. 

 2. FLk;gk; vd;w tifapy; epiwthd tho;f;if tho;tjw;fhFk;. 

 3. r%fj;jpy; VidNahUf;F Kd;khjpupia toq;Ftjw;fhFk;. 

 4. mq;fj;jtu;fspd; nghWg;ghf miktjpdhyhFk;. 

 

4. 'Gj;jfq;fspd; gf;fq;fSf;fpilNa ajhu;j;jkhd kdpju;fs;  tho;fpd;whu;fs;"  

,f;$w;iw ntspg;gLj;jpatu; ahu;? 

 

 1. gpuhd;rpy; Ngfd;  3. < vk; Ngh];lu; 

 2. NjhNuh  4. upr;rl; ];By; 
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❖ ,y. 11 Kjy; 15 tiuahd tpdhf;fspd; ,ilntspf;Fg; 

nghUj;jkhd rupahd tpiliaf;  Gs;spf;Nfhl;bd; kPJ vOJf. 

 

 1. kpdpg;Ng fhy;tha; ....................................... kd;ddpd; epu;khzpg;ghFk;. 

 

 2. ,yq;ifapy; mjp$ba kiotPo;r;rp fpilf;fg;ngWtJ ................... 

.................................. gpuNjrj;jpyhFk;. 

 

 3. ru;tNjr ePu; Kfhik kj;jpa epiyak; mike;Js;s ehlhf 

miktJ ................................................... MFk;. 

 

 4. 'Mrpahtpd; nts;sp kzp" vDk; tpUjpidg; ngw;w ,yq;ifapd; 

gpujku;; ................................................... Mthu;. 

 

❖ ,y. 16 Kjy; 20 tiuAs;s tpdhf;fSf;F RUf;fkhd tpilaspf;f. 

 

 1. njbfk nfhl;lntn`u J}gpia epu;khzpj;j kd;ddpd; ngaiuf; 

Fwpg;gpLf? ................................................................................. 

 

 2. Riykhd; kiy mike;Js;s ehL vJ? .......................................... 

 

 3. ,yq;ifapy; gps;isfSf;fhd fl;lhaf; fy;tpf;Fupa tanjy;iy 

ahJ ? ......................................... 

 

 4. 'Mapuk; Vupfspd; ehL" vd miof;fg;gLk; ehL vJ? 

  …………………………………………………………… 
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❖ ,y. 21 Kjy; 25 tiu toq;fg;gl;Ls;s tpdhf;fSf;F 'm" kw;Wk; 

'M" vd;Dk; ,U epuy;fs; jug;gl;Ls;sd. mtw;wpd; nghUj;jghl;Lf;F 

mika vOj;Jf;fis ,izj;J jug;gl;Ls;s rupahd tpilapd; fPo; 

NfhbLf. 

 

1. 'm" epuy; 'M" epuy; 

 i. kfhtpyr;rpa A.  jhJNrdd; 
 ii. fyhthtp B.  gz;Lfhgad; 

 iii. mga thtp C.  kfhNrdd; 
 iv. kpd;Ndupah Fsk; D.  trgd; 

 
 1. DABC  2. ABDC  3. BCDA  4. DACB 
 
2.  'm" epuy; 'M" epuy; 

 i. nts;sp A.  nrq;Nfhs; 
 ii. Gtp B.  rpWNfhs; 
 iii. nrt;tha; C.  ePyf;Nfhs; 
 iv. G@l;Nlh D.  tpbnts;sp 
 

 1. ABDC  2. BADC  3. DABC  4. DCAB 
 
3. 'm" epuy; 'M" epuy; 

 1. ntrhf; gz;bif A.  ,e;J 
 2. jPghtsp B.  ,];yhk; 

 3. gh];F gz;bif C.  ngsj;jk; 
 4. `[; gz;bif D.  fj;Njhypf;fk; 
 

 1. ACDB  2. CADB  3. BDCA  4. CDBA 
 
4. 'm" epuy; 'M" epuy; 

 1. If;fpa mnkupf;fh FbauR A.  lhf;fh 

 2. [g;ghd; B.  fj;kz;L 

 3. gq;fshNj~; C.  ept;Nahu;f; 

 4. Neghsk; D.  Nlhf;fpNah 
 

 1. ACBD  2. BCAD  3. DCBA  4. CDAB 
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❖ ,y. 26 Kjy; 30 tiuahd tpdhf;fSf;F tpilaspf;f. 

 

 

 01). ,g;glj;jpdhy; fhl;lg;gLtJ ahJ? 

 

  ............................................................. 

 

 02). ,e; epu;khzk; cUthf;fg;gl;L - 

   s;sjd; Nehf;fk; ahJ? 

 

  ............................................................. 

 

 03). ,g;glj;jpdhy; fhl;lg;gLtJ vt;tif 

  gUt fhyk; MFk;. 

 
 

  ............................................................. 

 

 04.) ,g;gUt fhyj;jpy; fhzf;$ba #ow; 

  gz;nghd;wpid Fwpg;gpLf. 

 
   ............................................................. 

 

3. fPNo jug;gl;Ls;s cUf;fspy; fhl;lg;gl;Ls;s tPjpf; FwpaPLfspdhy; 

Fwpg;gplg;gLtJ ahJ? 

 

 

 

 

 

 

 
  ........................................   ......................................... 
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❖ ,y. 31 Kjy; 35 tiuahd tpdhf;fSf;F tpilaspf;f. 
 

1. 
 I.  rPfpupa ePu;g;G+q;fh njhlu;gpy; jfty; ntspf; nfhzu;e;j ,yq;if 

njhy;nghUs; Ma;thsu; ahu;? 

  ....................................................................................................... 

 II. gz;ila ePu;g;G+q;fhf;fspy; fhzf;$ba rpwg;gk;rq;fs; ,uz;bidf; 

Fwpg;gpLf. 

  ....................................................................................................... 

  ....................................................................................................... 

2. 
 I. ,yq;ifapy; rpWtu; cupikfis ghJfhg;gjw;fhf nraw;gLk; 

epWtdnkhd;wpidg; ngaupLf?  
 

............................................................................................................................ 

 II. If;fpa ehLfspd; rpWtu; cupikfs; rhrdj;jpw;F mika 

cupikfs; 4 jiyg;Gf;fspd; fPo; tFf;fg;gl;Ls;sd mtw;Ws; 

,uz;bidf; Fwpg;gpLf? 
 

 ............................................................................................................................ 

 
 
❖ 36 Kjy; 40 tiu jug;gl;Ls;s ,lq;fis ckf;F 

toq;fg;gl;Ls;s ,yq;ifg; GwTUtg;glj;jpy; Fwpj;Jg; ngaupLf. 

 
1. rPfpupah 

2. fz;b 

3. NjNte;jpu Kid 

4. fhyp 

5. kd;dhu; jPT 

 
ftdj;jpw;F:-  

  Fwpg;gpl;l rpy ,lq;fs; khj;jpuNk ,q;F jug;gl;Ls;sd. juk; 8 

tuyhW/ Gtpapay;/ Fbapaw; fy;tp  ghlj; jpl;lq;fSf;F cupa ghl 

myFfspy; jug;gl;Ls;s ,lq;fspypUe;J 36 - 40 tiuahd tpdhf;fs; 

jahupf;fg;gLfpd;wd.  
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juk; 9 

khjphp tpdhf;fs; 

 
❖ ,y. 1 Kjy; 5 tiuahd tpdhf;fSf;F toq;fg;gl;Ls;s tpilfSs; 

,Ue;J rhpahd my;yJ kpfg; nghUj;jkhd tpiliaj; njhpT nra;J 

mjd; fPo;f; NfhbLf. 

 

1. ,yq;ifapd; fiuNahu gpuNjrq;fis ifg;gw;Wtjpy; Kd;Ndhbahf 

jpfo;e;j gphpj;jhdpa MSdh; gpd;tUNthhpy; ahh;? 

 

1. ngl;upf;Nehj;   3. Njhk]; nkapl;yhz;l; 

 2. nuhNgl; gpuTz;wpf; 4.  vl;tl; ghz;]  

 
2. Mrpa tyaj;jpd; rd mlh;j;jp kpf;f gpuhe;jpakhf miktJ? 

 

 1.  tl Mrpah 3.  fpof;fhrpah 

 2.  kj;jpa Mrpah 4.  njd;fpof;fhrpah  

 
3. gy;tifg;gl;l mwpT rhh; Nfhl;ghl;il Kd;itj;jth; ahh;? 

 

 1. rpf;nkz;l; Gnuha;l;  3. Njhz;ilf; 

 2. n`hthl; fhzu;  4. n[fhd; fy;Lq; 

 

4. “kf;NrNr” tpUJ toq;fp nfsutpf;fg;gl;l ,yq;if ,irf;fiyQu; 

ahu;? 

 

 1. tpf;lu; uj;dhaf;f 

 2. gpNukrpup Nfkjhr 

 3. ஸ்ரீju; gpr;irag;gh 

 4. W.D. mkuNjt mth;fs; 
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❖ ,y. 6 Kjy; 10 tiuahd tpdhf;fSf;F nghUj;jkhd tpiliaj; 

njhpT nra;J mjd; fPo; NfhbLf. 

 
1. ,yq;if kPJ gphpj;jhdpahpd; ftdk; jpUk;gpaikf;F gpujhd 

fhuzpahf miktJ? 

1. ,yq;ifapd; miktplk;  

2. ,yq;ifapd; fWthit ngw;Wf;nfhs;sy; 

3. jpUNfhzkiy JiwKfj;jpd; miktpl Kf;fpaj;Jtk; 

4. gUtf;fhw;W fhyq;fspy; fg;gy;fis ghJfhg;ghf epWj;jp itf;f 

Kbe;jik. 

 
2. Gtpapd; ntg;gepiy mjpfhpj;Jr; nry;tjpy; gpujhdkhf nry;thf;Fr; 

nrYj;Jk; thA tif gpd;tUtdtw;Ws; vJ? 

1. kpNjd;   3. Mfd; 

2. xl;rprd;  4. FNshNuh GNshNuh fhgd; 

 
3. Njh;jy; njhlh;gpy; kf;fspd; gpujhd flikahf miktJ? 

1. vjph;ghh;f;Fk; murpay; fl;rpia ntw;wpngwr; nra;tjw;fhd 

gq;fspg;ig toq;fy;. 

2. ehl;bd; eyd;fUjp Nritahw;wf;$ba Ml;rpasu;fis njupT 

nra;tjw;fhf thf;Fupikia gad;gLj;jy;. 

3. Njh;jy; Ntl;ghsuhf Njh;jy; eltbf;iffspy; <Lgly; 

4. murpay; fl;rpnahd;wpy; mq;fj;Jtk; ngw;Wf; nfhs;sy;. 
 

❖ ,y. 11 Kjy; 15 tiuahd tpdhf;fSf;F kpfg; nghUj;jkhd 

tpilia vOJf. 
 

1. “Njrj;jpd; je;ij” vd ,e;jpa kf;fs; kj;jpapy; gpugykhdth; 

………………………………… Mthh;. 

2. 2012 Fbrd kjpg;gPl;bd; gb ,yq;ifapd; nkhj;j rdj;njhif 

…………………………… kpy;ypadhFk;. 

3. ,yq;ifapd; eilKiwapy; cs;s ahg;gpd; fPo; nraw;gLj;jg;gLk; 

Neub [dehaf cj;jpahf miktJ ………………………………… 

MFk;. 

4. 2020 Mk; Mz;L eilngw ,Uf;Fk; xypk;gpf; Nghl;bfSf;F 

mZruiz toq;Fk; ehL ……………………………………… MFk;. 
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❖ ,y. 16 Kjy; 25 tiuahd tpdhf;fSf;F RUf;fkhd tpil vOJf. 
 

1. nlhd%h; ahg;gpd; %yk; mwpKfg;gLj;jg;gl;l eph;thff; FO Kiwikapd; 

fPo; tptrhak; kw;Wk; fhzp mikr;ruhf gjtp tfpj;jth; ahh;? 

 …………………………………………………………… 

2. cyfpy; cs;s JiwKfq;fspy; kpfg; nghpa nraw;ifj; JiwKfk; 

mike;Js;s ehL vJ? 

 …………………………………………………………… 

3. rh;tNjr mq;fPfhuk; kpf;f njhopw;gapw;rpnahd;iw ngw;Ws;sikia 

cWjpg;gLj;Jk; tifapy; ,yq;if murpdhy; toq;fg;gLk; rhd;wpjo; 

vJ? 

 …………………………………………………………… 
 
❖ ,y. 21 Kjy; 25 tiu jug;gl;Ls;s tpdhf;fSf;F “m” kw;Wk; “M” 

vDk; ,U epuy;fs; fhl;lg;gl;Ls;sd. mtw;wpd; nghUj;jg;ghl;bw;F 

mika rhpahd vOj;ij njhlh;GgLj;jp nghUj;jkhd tpilapid 

njhpe;J mjd; fPo; NfhbLf. 
 

 “m” epuy; “M” epuy; 
 

 1. ,yq;ifapd; Ml;rpajpfhuj;ij A.  nlhhpd;ld; gpuG 
  ifg;gw;wy; 

 2. ,uz;lhtJ Rje;jpu Nghh; B. tPuGud; mg;G 

 3. cly; thp C. N[hd; nlhapyp 

 4. MSdhpd; fz;b tjptpl  D. nuhgl;gpuTd;wpf; 
  gpujpepjp 
 

1. BADC  2. ABDC 3. DBAC 4. DACB 
 

2. “m” epuy; “M” epuy; 

 1. khNy A.  [g;ghd; 

 2. Nlhf;fpNah B.  Neghsk; 

 3. fhj;kz;L  C.  khiyjPT 

 4. lhf;fh  D.  gq;fshNj~; 
 

1. DABC  2. CABD 3. ABCD 4. CADB 
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❖ ,y. 26 Kjy; 30 tiu jug;gl;Ls;s tpdhf;fSf;F tpil vOJf. 
 

1.  

 01) ,g;glj;jpy; fhl;lg;gLgth; ahh;?  

  

  …………………………………… 

  
 02) ,th; [dhjpgjpahf gjtp tfpj;j 

  ehL vJ?    

   

  …………………………………… 
 
 
2.  

 01) ,g;glj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;s  egu; ahu;?

    

  …………………………………… 

 
 02) ,th; Mw;wpa NritfSs; xd;iwf; 

  Fwpg;gpLf. 
 

  …………………………………… 

 

 
 

 

 

 

3.  
 01) glj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;s epyj;Njhw;wk; 
  ahJ?     

  …………………………………… 
 

 02) ,e; epyj;Njhw;wj;jpy; fhzf;$ba 

  #ow; gpur;rpidnahd;wpidf;   

  Fwpg;gpLf?                               

  …………………………………… 
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❖ ,y. 31 Kjy; 35 tiuahd tpdhf;fSf;F tpil vOJf. 

 
1. 

1. xy;yhe;jhpd; ,e;jpa tUifAld; fk;gdpfs; gytw;iw 

xd;wpizj;J cUthf;fg;gl;l fk;gdpia ngahpLf. 
 

 ………………………………………………………… 
 
2. ,f; fk;gdp fpof;Fg; gpuhe;jpaj;jpw;F te;J jkJ mjpfhuj;ij 

epiyepWj;jpf; nfhz;l ,U ehLfisf; Fwpg;gpLf. 
 

 ………………………………………………………… 

2.  
1. rhh;f; ehLfSs; cah;e;j khdpl mgptpUj;jpiaf; nfhz;l ehL 

 vJ? 
 

 ………………………………………………………… 
 
2. mgptpUj;jpia mstpLtjw;F gad;gLj;jg;gLk; khdpl mgptpUj;jpf; 

Fwpfhl;bfs; jtph;e;j NtW ,U etPd mstPLfisf; Fwpg;gpLf. 
 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

❖ ,y. 35 Kjy; 40 tiu jug;gl;Ls;s ,lq;fis ,yq;ifg; GwTUtg; 

glnkhd;wpy; Fwpj;Jg; ngahpLf. 
 

1. jpUNfhzkiy 

2. tpf;Nlhhpah ePh;j;Njf;fk; 

3. khJU Xah 

4. fSfq;if 

5. fpupe;j 
 

ftdj;jpw;F: 
 

 ,q;F rpy ,lq;fs; khj;jpuNk jug;gl;Ls;sd. juk; 9 tuyhW 

Gtpapay; Fbapaw;fy;tp ghlj;jpl;lq;fSf;F chpa ghl myFfspy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lq;fspypUe;J 35 Kjy; 40 tiuahd tpdhf;fs; 

jahhpf;fg;gLfpd;wd. 
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juk; 10 

khjphp tpdhf;fs; 
 

❖ ,y. 1 Kjy; 5 tiuahd tpdhf;fSf;F toq;fg;gl;Ls;s tpilfSs; 

,Ue;J rhpahd my;yJ kpfg; nghUj;jkhd tpiliaj; njhpT nra;f. 

 
1. ,yq;ifapd; cs;ehl;L ,yf;fpa %yhjhuq;fSs; kpfTk; goik 

tha;e;j E}yhf fUjg;gLtJ vJ? 

1. jPgtk;rk;   2. Nghjptk;rk; 

3. kfhtk;rk;   4. J}gtk;rk; 

 
2. fPNo jug;gl;Ls;s fdpaq;fSs; vhpnghUs; fdpak; xd;whf miktJ? 

 1. fhhPak;    2. kf;dPrpak; 

 3. ngh];Ngw;W  4. epyf;fhp 

 
3. FNshNuh GNshNuh fhgd; (CFC) fyg;gpdhy; Rw;whlYf;F Vw;gLk; 

ghhpa ghjpg;ghf miktJ? 

1. KUiff;fw;ghiwfs; moptiljy; 

2. XNrhd; gilapy; Jis tpOjy; 

3. ePh; tho; capupdq;fs; moptiljy; 

4. mkpy kio nga;jy; 
 

4. 2018 Mk; Mz;L eilngw;w 21 tJ cyff; fpz;z fhy;ge;jhl;lg; 

Nghl;bapy; ntw;wpf;fpz;zj;ij RtPfupj;j ehL vJ? 

 1. n[u;kdp  2. gpuhd;]; 

 3. FNu~pah  4. u~;ah 
 

❖ 6 Kjy; 10 tiuahd tpdhf;fSf;F jug;gl;Ls;s rhpahd tpilfSs; 

,Ue;J kpfr; rhpahd tpilia njhpe;J mjd; fPo; NfhbLf. 

 
1. ,yq;if tuyhw;wpy; Jl;lifKD kd;dd; rpwg;gplk; ngWtjpy; 

nry;thf;Fr; nrYj;Jk; fhuzpfSs; gpujhd fhuzpahf miktJ? 

1. tpfhiufis eph;khzpj;jy; 

2. Kjy; jlitahf ,yq;ifia xd;WgLj;jpaik 

3. ehl;by; nghUshjhu mgptpUj;jpia Vw;gLj;jpaik 

4. r%f eyd;Ghp Nritfis Mw;wpaik 
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2. kz;rhpT Vw;gLtjpy; nry;thf;F nrYj;Jk; khdplf; fhuzpfSs; kpf 

Kf;fpa fhuzpahf miktJ? 

1. ngUe;njUf;fs; eph;khzpg;G 

2. tPLfs; eph;khzpg;G 

3. ePh; kpd; cw;gj;jp epiyaq;fs; cUthf;fk; 

4. rhpthd ,lq;fis mz;b gaph;r;nra;ifapid Nkw;nfhs;sy; 

 

3. [dehafk; ntw;wp ngWtjpy; nry;thf;Fr; nrYj;Jk; fhuzpfSs; 

kpfTk; Kf;fpa fhuzpahf miktJ? 

1. murpay; fl;rpfs; fhzg;gLjy; 

2. Njh;jy; elhj;jg;gly; 

3. rh;t[d thf;Fhpik fhzg;gly; 

4. vjph;fl;rpfs; fhzg;gly; 

 
❖ ,y. 11 Kjy; 15 tiuahd tpdhf;fSf;F ,ilntspf;F kpfTk; 

nghUj;jkhd tpilia Gs;spf;Nfhl;bd; kPJ vOJf. 

 

1. Kd;tuyhw;W fhyj;jpy; kl;ghz;lq;fspy; m];jpia ,l;L kz;zpy; 

Gijj;J mjd; kPJ mikf;fg;gl;l kahdk; ………………………….. 
vd miof;fg;gLk;. 

 

2. rfy fiuNahu muRfspdJk; fiuNahu vy;iyapy; ,Ue;J 12 fP.kP 

tiuapyhd fly; vy;iy ………................………………… vdg;gLk;. 
 

3. kdpj cupikfis ntd;nwLg;gjw;fhf gphpj;jhdpahtpy; 1215 Mk; 

Mz;L ifr;rhj;jplg;gl;lJ ………..........................……………… 
xg;ge;jkhFk;. 
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❖ ,y. 16 Kjy; 20 tiuahd tpdhf;fSf;F RUf;fkhd tpil vOJf. 

 

1. Fsj;J ePupd; mKf;fj;ij fl;Lg;gLj;jp ePiu jpwe;J tpLtjw;fhf 

mikf;fg;gl;l Fsj;jpd; $W ahJ. 
 

 ……………………………………………………………… 
 

2. ,yq;if epiwNtw;W mjpfhuk; nfhz;l [dhjpgjp kw;Wk; khfhz 

rigfSf;fpilapyhd ,ilj;njhlh;ig Vw;gLj;Jk; egiu Fwpg;gpLf. 
 

 ………………………………………………………… 
 

3. 2017k; Mz;L mZthAj ghpNrhjidfs; gytw;iw epfo;j;jp cyf 

rkhjhdj;jpw;F rthiy Vw;gLj;jpa tlnfhhpa [dhjpgjpapd; 

ngaiuf; Fwpg;gpLf. 
 

 …………………………………………………………… 
 

❖ ,y. 21 Kjy; 25 tiu jug;gl;Ls;s tpdhf;fSf;F tpil vOJf. 
 

1. 

1. ,t;TUtpdhy; fhl;lg;gLk; Mf;fk; 

fz;Lgpbf;fg;gl;l ,lj;jpidg; ngahpLf. 
 

 ……………………………………… 
 
02. ,jd; ,af;fg;ghl;bw;F mbg;gilahf 

mike;Js;s tpQ;Qhd njhopy;El;g Kiw 

vJ? 
 

 ……………………………………… 
 

2. 

01. ,f; FwpaPL vj;Jiw rhu;e;jjhfg; 

gad;gLj;jg;gLfpwJ? 
 

 ……………………………………… 
 

02. ,f; FwpaPL ntspg;gLj;Jk; fUj;J ahJ?  
 

 ……………………………………… 
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❖ ,y. 26 Kjy; 30 tiu jug;gl;Ls;s tpdhf;fSf;F “m” kw;Wk; “M” 

vDk; ,U epuy;fs; fhl;lg;gl;Ls;sd. mtw;wpd; nghUj;jg;ghl;bw;F 

mika rhpahd vOj;ij njhlh;GgLj;jp nghUj;jkhd tpilapid 

njhpe;J mjd; fPo; NfhbLf. 

 

 “m” epuy; “M” epuy; 

 1. If;fpa ehLfs; rigapd; A.  fkhy; mg;Jy; ehrh; 

  xd;gjhtJ nrayhsh; ehafk;  

 2. Ra]; fhy;tha; kf;fs; B.  gpy;Nfl;]; 

  kag;gLj;jg;gl;lik   

 3. ,e;jpahtpw;F mZthAj  C. me;NjhdpNah 

  njhopy;El;gj;ij mwpKf   Flhu]; 

  g;gLj;jpath; 

! 5. “ikf;Nuhnrg;l;” epWtdj;jpd; D.  mg;Jy;fyhk; 

  chpikahsh; 

 

 

 1. BADC  2. ABCD 3. CADB 4. DCBA 
 

 “m” epuy; “M” epuy; 

 1. nghRg;Ngw;W A.  kpbahnfhil 

 2. fzpa kzy; B.  uj;Njhl;il 

 3. nfnthypd; C.  Gy;Nkhl;il 

 4. ikf;fh D.  vg;ghts 

 

  1. DCAB 2. ABCD 3. DABC 4. BADC 
 

 

9 - CM 27535 
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❖ ,y. 31 Kjy; 35 tiuahd tpdhf;fSf;F tpilaspf;Ff. 

1. 

1. ,yq;ifapd; fiuNahuk; rhh;e;J Nkw;nfhs;sg;gLk; kPd;gpbf; 

ifj;njhopy; vg; ngauhy; miof;fg;gLfpwJ? 

 

 …………………………………………………………… 
  

2. ,g; gpuNjrq;fspy; kPd;gpbf; ifj;njhopy; mjpf mstpy; gue;J 

fhzg;gLtjpy; nry;thf;Fr; nrYj;Jk; fhuzpfs; ,uz;bidf; 

Fwpg;gpLf. 
 

 …………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………… 
 

3. ,yq;ifapd; kPd;gpbf; ifj;njhopypid Nkk;gLj;Jtjw;F 

Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba eltbf;iffs; %d;wpidf; Fwpg;gpLf. 

 

 …………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………… 
 

2. 

1. nghydWitia Ml;rp ikakhf njupTnra;j ,yq;if kd;dd; 

ahu;? 

…………………………………………………………… 
 

2. mtuhy; Mw;wg;gl;l gzpfs; ,uz;il Fwpg;gpLf. 
 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
 

3. nghydWit ,uhrjhdp tPo;r;rpailtjpy; nry;thf;F nrYj;jpa 

fhuzpfs; ,uz;bid Fwpg;gpLf. 
 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
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❖ ,y. 36 Kjy; 45 tiu jug;gl;Ls;s ,lq;fis ,yq;ifg; 

GwTUtg;glnkhd;wpy; Fwpj;Jg; ngahpLf. 

 
1. ghfpad;fy 

2. jythf;fiy 

3. jiykd;dhh; 

4. jk;gnjdpa 

5. cltsit epu;j;Njf;fk; 

6. kfhtyp fq;if 

7. `PUSthtp 

8. Ik;GNfhsg;gl;bdk; 

9. nfhf;fpsha; fldPNuup 

10. fjpu;fhkk; 

 

ftdj;jpw;F: 

 
 ,q;F rpy ,lq;fs; khj;jpuNk jug;gl;Ls;sd. juk; 10 tuyhW 

Gtpapay; Fbapaw;fy;tp ghlj;jpl;lq;fSf;F chpa ghl myFfspy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lq;fspypUe;J 36 Kjy; 45 tiuahd tpdhf;fs; 

jahhpf;fg;gLfpd;wd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

juk; 11 

khjphp tpdhf;fs; 
 

❖ ,y. 1 Kjy; 10 tiuahd tpdhf;fSf;F toq;fg;gl;Ls;s tpilfSs; 

,Ue;J rhpahd my;yJ kpfg; nghUj;jkhd tpiliaj; njhpT nra;J 

mjd; fPo; NfhbLf. 

 

1. nrd;id Ml;rp Kiwapd; fPo; tup Nrfhpg;gjw;fhf epakpf;fg;gl;l 

mjpfhhpfs; vg;ngah; nfhz;L miof;fg;gl;ldh;? 

  1. tjptpl mYtyh;  2. mTkpy;jhh;fs; 

  3. fnyf;lh;fs;  4. kbNf Kfhe;jpuq;fs; 

 

2. ,tw;Ws; moptilahj rf;jp tsq;fSs; xd;W 

  1. ngw;Nwhypak;  2. fhw;W 

  3. epyf;fhp   4. caph;j;jpzpTfs; 

 

3. Jupj njhlu;ghly; Clfq;fSs; xd;whf miktJ? 

  1. fbjj;jghy;  2. Ngh];lh;fs; 

  2. kpd;dQ;ry;   4. gj;jphpif 

 

4. If;fpa ehLfs; rigapd; jiyik ePjpkd;wk; mike;Js;s ,lk; 

gpd;tUtdtw;Ws; vJ? 

  1. nejh;yhe;jpd; N`f; efuk; 

  2. ,q;fpyhe;jpd; yz;ld; efuk; 

  3. mnkhpf;fhtpd; epA+Nahh;f; efuk; 

  4. Rtpl;ryhe;jpd; n[dPth efuk; 
 
❖ ,y. 6 Kjy; 10 tiuahd tpdhf;fSf;F toq;fg;gl;Ls;s 

tpilfSs; ,Ue;J rhpahd my;yJ kpfg; nghUj;jkhd tpiliaj; 

njhpT nra;J mjd; fPo;f; NfhbLf. 

 
1. cyfpd; fhyepiy khw;wq;fis ,opthf;fpf; nfhs;s gpd;gw;wf; $ba 

eltbf;iffSs; xd;W? 

1. GJg;gpf;ff; $ba tY %yq;fspd; gad;ghl;bid Cf;Ftpj;jy; 

 2. ,urhad cu tiffspd; ghtidia Cf;Ftpj;jy;. 

 3. gr;ir tPl;L thAf;fis #oYf;F tpLtpj;jy; 

 4. kugZ gy;ypdj;jd;ikia Fiwj;jy; 
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2. Mq;fpNyah; Ml;rpf; fhyj;jpy; njhopyhsh;fs; jkJ chpikfisf; 

Nfhhp Nkw;nfhz;l Kjy; Ntiy epWj;jkhf miktJ? 

 1. js;Stz;b njhopyhsh; Ntiy epWj;jk; 

 2. nts;stj;ij nerthsh; Ntiy epWj;jk; 

 3. ryitj; njhopyhsh; Ntiy epWj;jk; 

 4. nfhOk;G mr;rf Ntiy epWj;jk; 
 

3. gpwg;gpd; Nghjhd MAs; vjpu;ghu;g;G> fy;tp> nfhs;tdT rf;jp kw;Wk; 

jdpegu; nkhj;j Njrpa cw;gj;jp Nghd;w $Wfis gad;gLj;jp 

fzpg;gplg;gLk; Rl;b 

 1. ngsjPf tho;f;ifg; gz;Gr; Rl;nlz; 

 2. khdpl mgptpUj;jpr; Rl;nlz; 

 3. kdpj tWikr; Rl;nlz; 

 4. kdpj mKf;fr; Rl;nlz; 

 

4. rpWth; chpikfis ghJfhg;gjid mbg;gilahf nfhz;l Nehf;fk; 

xd;W my;yhjJ? 

 1.  ghJfhg;G 2.  caph;tho;jy; 

 3.  mgptpUj;jp 4.  Rfhjhuk; 

 

❖ ,y. 11 Kjy; 15 tiuahd tpdhf;fSf;F ,ilntspf;F kpfTk; 

nghUj;jkhd tpilia Gs;spf;Nfhl;bd; kPJ vOJf. 

 

1. MWfis mz;ba jho;epyg; gpuNjrq;fspy; ePh; Njq;fp epw;gjhy; 

………………………………................………… epyk; cUthfpd;wJ. 

 

 

2. If;fpa mnkhpf;f Fbaurpd; Kjy; [dhjpgjpahf njhpthdth; 

……………………………… Mthh;. 
 

3. cah;epyg; gFjpnahd;wpypUe;J Muk;gpj;J gy;NtW gFjpfis Nehf;fp 

XLk; mUtpfshy; ……………………………… tbfhy; mikg;G 

cUthfpd;wJ. 

 

10 - CM 27535 
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❖ ,y. 16 Kjy; 25 tiuahd tpdhf;fSf;F RUf;fkhd tpil vOJf. 

 

1. ,t;TUtpdhy; fhl;lg;gLgth; ahh;? 
 
 ……………………………………… 
 
 

2. Nghf;Ftuj;J Jiwapy; Gul;rpia 

Vw;gLj;Jtjpy; ntw;wp fz;l ,thpd; 

fz;Lgpbg;G ahJ? 
 
 ……………………………………… 

1. kz;zpd; (gf;fg;ghh;it glj;jpy; 

fhl;lg;gl;Ls;sJ.) ,jpy; rpijtile;j 

gFjpfs; rhh;e;j Nrjdg; nghUl;fs; 

mjpfstpy; mlq;fpAs;sJ vg;gilapy; 

MLk;? 

 
 ……………………………………… 
 
2. gilapy; fhzf;$ba tpN\l gz;nghd;wpidf; 

Fwpg;gpLf? 

 
 ……………………………………… 

 ……………………………………… 
 

1. ,g; glj;jpdhy; fhl;lg;gLtJ ahJ? 

 

 ……………………………………… 

 
 

2. ,e; epWtdj;jpw;F chpj;jhd mjpfhuq;fSs; 

xd;wpidf; Fwpg;gpLf. 

 
 ……………………………………… 

2. 

1. 

3. 
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❖ ,y. 26 Kjy; 30 tiu jug;gl;Ls;s tpdhf;fSf;F “m” kw;Wk; “M” 
vDk; ,U epuy;fs; fhl;lg;gl;Ls;sd. mtw;wpd; nghUj;jg;ghl;bw;F 

mika rhpahd vOj;ij njhlh;GgLj;jp nghUj;jkhd tpilapid 

njhpe;J mjd; fPo; NfhbLf. 
 

 “m” epuy; “M” epuy; 

 1. rPdh A.  vk;khDnty; nkf;Nuhd; 

 2. gpuhd;]; B.  tpshbkpu; Gl;bd; 

 3. If;fpa mnkhupf;fh C.  rP [pd;gpd; 

 4. u~;ah D.  Nlhdy;l; l;uk;g; 
 

 1.BACD    2. CADB  3. CDBA 4. DCBA 
 

 “m” epuy; “M” epuy; 

 1. epyf;fhp A.  N[hd; nkf;flk; 

 2. Nghf;Ftuj;J B.  n[d; Nuhl;ly; 

 3. njhlh;ghly; C.  N[k;]; Nthl; 

 4. tptrhak; D. myf;]hz;lh;  

    fpu`k;ngy; 
 

  1.ABCD      2. BACD  3. CADB 4. ACBD 
 
❖ ,y. 31 Kjy; 35 tiuahd tpdhf;fSf;F RUf;fkhd tpil vOJf. 
 
1. 
1. ,yq;ifapy; gad;gLj;jg;gLk; rf;jp tsnkhd;wpid ngahpLf. 
 

 …………………………………………………………… 
 

2. rf;jptsg; gad;ghl;bd; NghJ Vw;gLk; ghjfkhd tpisTfs; 

,uz;bidf; Fwpg;gpLf. 

 ……………………………………………………………. 

 …………………………………………………………… 

3. rf;jp tsq;fisg; ghJfhg;gjw;F Nkw;nfhs;sf; $ba eltbf;iffs; 

%d;wpidf; Fwpg;gpLf. 

 ……………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………… 
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2. 
1. gr;ir tPl;L tpisT vd;why; vd;d? 

 

 ……………………………………………………………… 
 

2. gr;ir tPl;L thAf;fs; ,uz;bidf; Fwpg;gpLf. 

 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 
 

3. gr;ir tPl;L tpisit ,optsthf;fpf; nfhs;tjw;F Nkw;nfhs;sg;gl 

Ntz;ba eltbf;iffs; %d;wpidr; Fwpg;ghLf? 

 ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 
3.  

1. epiyNgz; mgptpUj;jp vd;gjdhy; fUjg;gLtJ ahJ? 

 
 …………………………………………………………… 
 
2. epiyNgz; mgptpUj;jpia Vw;gLj;Jtjpy; ehnlhd;wpd; gpui[ vd;w 

tifapy; ckf;Fhpa nghWg;Gf;fs; ,uz;bidf; Fwpg;gpLf. 

 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 
3. epiyNgz; mgptpUj;jpia Vw;gLj;JtJ njhlh;gpy; munrhd;W 

Kfq;nfhLf;Fk; rthy;fs; %d;wpid Fwpg;gpLf 

 

 ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………… 



55 

❖ ,y. 36 Kjy; 45 tiu jug;gl;Ls;s ,lq;fis ,yq;ifg; 

GwTUtg;glnkhd;wpy; Fwpj;Jg; ngahpLf. 

 

1. rptndhypghjkiy 

2. fyhXah 

3. guhf;fpuk rKj;jpuk; 

4. NjNte;jpu Kid 

5. ehfjPgk; 

6. ePh; nfhOk;G 

7. Gy;;Nkhl;il  

8. fz;b 

9. fhyp 

10. nty;y];] 

 

 

ftdj;jpw;F : 

 
 ,q;F rpy ,lq;fs; khj;jpuNk jug;gl;Ls;sd. juk; 11 tuyhW 

Gtpapay; Fbapaw;fy;tp ghlj;jpl;lq;fSf;F chpa ghl myFfspy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lq;fspypUe;J 36 Kjy; 45 tiuahd tpdhf;fs; 

jahhpf;fg;gLfpd;wd. 
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* ,yf;fk; 1 - 5 tiuahd tpdhf;fSf;F kpfTk; nghUj;jkhd 

 tpilapid njupTnra;J> mjw;Fg; nghUj;jkhd ,yf;fj;jpid 

 Gs;spf;Nfhl;bd; kPJ vOJf. 

 

juk; 12> 13 

khjphp tpdhf;fs; 
 

1. 2017 Mk; Mz;by; mZthAj ghpNrhjidfs; gytw;iw epfo;j;jp 

cyf rkhjhdj;jpw;F rthiy Vw;gLj;jpa ehnlhd;whf miktJ? 

 1. njd;nfhhpah 

 2. tlnfhhpah 

 3. [g;ghd; 

 4. If;fpa mnkhpf;f FbauR 

 5. rPdh      (………) 
 

2. ehl;bd; mjpcah; rl;lkhf miktJ? 

 1. murpay; ahg;G  

 2. rkak; 

 3. rl;lty;Ydh;fspd; fUj;Jf;fs; 

 4. ePjpkd;wj; jPh;g;G 

 5. gof;f tof;fq;fs;    (………) 

 

 ,y 6 Kjy; 10 tiuahd tpdhf;fSf;F kpfTk; nghUj;jkhd 

tpilj; njhFjpia njupT nra;J mjw;F nghUj;jkhd ,yf;fj;ij 

Gs;spf; Nfhl;bd; kPJ vOJf.  
 

1. If;fpa ehLfs; rigapd; ,iz epWtq;fis khj;jpuk; fhl;Lk; 

tpilj; njhFjpia njupT nra;f. 

 

 A - czT kw;Wk; tptrha mikg;G 

 B - gpk;];nlf; mikg;G 

 C - ru;tNjr ehza epjpak; 

 D - ru;tNj njhopyhsu; mikg;G 

 E - cyf czT Ntiyj;jpl;lk;. 
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 i. ABC kw;Wk; D MFk; 

 ii. ABD  kw;Wk; EMFk; 

 iii. ABC  kw;Wk; EMFk; 

 iv. ACD kw;Wk; EMFk; 

 v. BCD kw;Wk; EMFk; 

          (………) 

 

2. ,yq;ifapd; cau;ePjpkd;wj;jpw;F cupa ePjpj;Jiw mjpfhuq;fis 

khj;jpuk; cs;slf;fpAs;s tpilj; njhFjpia njupT nra;f. 

 

 A -  murpay; ahg;Gr; rl;lq;fSf;F tpsf;fkspf;Fk; mjpfhuk; 

 B - nghJrd mgpg;gpuha thf;nfLg;G njhlu;ghd   

    Kiwg;ghLfis tprhuiz nra;Ak; mjpfhuk;. 

 C - mbg;gil cupik kPwy; njhlu;ghd Kiwg;ghLfis 

    tprhuiz nra;Ak; mjpfhuk; 

 D - ghuhSkd;w Nju;jy; Kiwg;ghLfis tprhuiz nra;Ak; 

    mjpfhuk; 

 E - [dhjpgjp Nju;jy; njhlu;ghd Kiwg;ghLfis tprhuiz 

   nra;Ak; mjpfhuk; 

 

 i.  ABC kw;Wk; D MFk; 

 ii.  ACD  kw;Wk; EMFk; 

 iii.  ABC  kw;Wk; EMFk; 

 iv.  ABD kw;Wk; E MFk; 

 v.  BCD kw;Wk; EMFk; 

  

         (………) 
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❖ tpdh ,yf;fk; 11 Kjy; 15 tiu jug;gl;Ls;s 

tpdhf;fSf;F ,ilntspf;Fk; nghUj;jkhd tpilia vOJf. 

 

1. 2017 ngz;fs; ru;tNjr fpz;z xU ehs;  fpupf;fl; Nghl;bapy; 

............................................... mzp ntw;wpf;fpz;zj;ijr; RtPfupj;jJ. 

 

2. If;fpa ehLfs; rigapd; kdpj cupikfs; Mizf;FOtpd; 

jiyikr; nrayfk; ....................................... efupy; mike;Js;sJ. 

 

3. 21 tJ cyff; fpz;z fhy;ge;jhl;lg; Nghl;bf;F mDuriz toq;fpa 

ehL ....................................... MFk;.  

 

 

❖ tpdh ,y. 16 Kjy; 25 tiuahd tpdhf;fSf;F RUf;fkhf 

tpilaspf;Ff. 

 

1. 

I. epy eLf;fj;jpd; msit mstpLtjw;F gad;gLj;jg;gLk; fUtp 

ahJ? ....................................... 

II. 2004 brk;gu; 26k; jpfjp ,yq;ifapy; Rdhkp Nguopit Vw;gLj;jpa 

epyeLf;fk; vj;jPit mz;ba gpuhe;jpaj;jpy; Vw;gl;lJ? ........................ 

 

2. epidtf ml;il ( memory card) xd;wpy; Nrkpf;fg;glf; $ba 

epow;glq;fspd; msitj; jPu;khdpg;gjpy; nry;thf;Fr; nrYj;Jk; 

fhuzpfs; ,uz;bid vOJf. 

  ………………………………………………………………………..……… 

  ……………………………………………………………………………… 
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❖ ,y. 21 Kjy; 25 tiu jug;gl;Ls;s tpdhf;fSf;F RUf;fkhf 

tpilaspf;f. 

1. 

I.  ,t;TUtpdhy; fhl;lg;gLgtu; ahu;? 
 

 ….......................................................... 

 

II. ,tu; epiwNtw;W mjpfhuk; nfhz;l 

[dhjpgjpahf njupthtjw;F 

mbg;gilahf mike;j murpay; ahg;G 

vJ? 

 

  ….......................................................... 

 

2. 

 

I. ,t;TUtpdhy ; fhl ;lg ;gLk ; FwpaPL 

ahJ? 

 

  ............................................................. 

 

II.  

 

 ............................................................. 

 

 

 

 

,f;FwpaPl;Lld; njhlu;Gila  

nrad;Kiwia gad;gLj;Jtjd;  

gpujhd Nehf;fk; ahJ? 



60 

2009 - 2012 tiu ,yq;iff;F tUif je;j Rw;Wyhg; gazpfspd; 

tpguk; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         %yk;:- ,yq;if kj;jpa tq;fp Mz;lwpf;if 
 

III.  ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s juTfspd; mbg;gilapy; cy;yhrg; 

gpuahzpfspd; ,yq;if tUif njhlu;ghf ntspg;gLk; Kf;fpa 

tplak; ahJ? 

 

 …………………………………………………………… 

 

IV. ,t;tplak; ,yq;if nghUshjhuj;jpy; Vw;gLj;Jk; rhjf 

tpisnthd;wpid Fwpg;gpLf.  

 

 …………………………………………………………… 

 jiyg;Gf;fs; 2009 2010 2011 2012 

tUif je;j Rw;Wyh  

gazpfspd; vz;zpf;if 
447890 654476 855975 1005 605 

mz;zsthfg; ngw;w 

tUkhdk; (&. kpy;ypad;) 
40133 65018 91926 132427 

njhopy; tha;g;G ngw;Nwhupd; 

nkhj;j vz;zpf;if 
124970 132055 138685 162869 
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❖ ,y. 26 Kjy; 30 tiu jug;gl;Ls;s tpdhf;fSf;F “m” kw;Wk; “M” 
vDk; ,U epuy;fs; fhl;lg;gl;Ls;sd. mtw;wpd; nghUj;jg;ghl;bw;F 

mika  mtw;wpid  njhlu;GgLj;jp ngwg;gLk; rhpahd 

tpilf;Fupa ,yf;fj;ij Gs;spf; Nfhl;bd; kPJ vOJf. 

 

1. “m” epuypd; mjpfupg;ghdJ “M” epuypd; tPo;r;rpapy; nry;thf;F 

nrYj;Jk; tpjj;ij njhlu;gLj;Jk; NghJ ngwg;gLk; tpilahf 

miktJ  

 “m” epuy;  “M” epuy; 
 1. tUkhdk; A.  Nrkpg;G 

 2. Efu;T B.  gz;lj;jpd; tpiy 

 3. vOj;jwpT C.  tWik 

 4. cw;gj;jp D.  ,wf;Fkjp 
 5. jPu;it tup E.  mwpahik 

 

 1. ABDCE 2. BCADE 3. CAEBD 4. CABDE 5.  DEBAC 

         (………) 

2. “m”epuypy; fhl;lg;gl;Ls;s egu;fSf;F cupa ifj;njhopiy “M” 

epuYld; nghUj;Jk; NghJ fpilf;fg; ngWk; tpilia njupT nra;f. 

 

 “m” epuy; “M” epuy; 

 1. nlk;su; A.  ePuhtp vQ;rpd; 

 2. fypypNah fypyp B.  njhiyf;fhl;rp 

 3. N[k;]; thl; C.  Nkhl;lhu; tz;b 

 4. N[hd; nkf;flk; D.  ngUe;njU epu;khzk; 

 5. N[hd; nyhfp ngahl; E.  njhiyf;fhl;b 

 

1. ACEDB 2. CEADB 3. DCABE 4. CDABE 5. DABCE 

         (………) 
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❖ ,y. 31 Kjy; 35 tiuahd tpdhf;fSf;F RUf;fkhd tpil vOJf. 

 

1. 

 

1. ,yq;ifapy; ngUkstpy; gad;gLj;jg;gLk; rf;jp  %ynkhd;wpidg; 

ngaupLf. 

 

 …………………………………………………………… 
 

2. rf;jp Kyq;fis rpf;fdkhf gad;gLj;j Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba 

eltbf;iffs; ,uzbidf; Fwpg;gpLf. 

 

 ……………………………………………………………. 

 …………………………………………………………… 
 

3. mjpy; xU tplak; njhlu;gpy; ePu; nraw;gLk; tpjj;ij RUf;fkhf 

tpsf;Ff. 

 

 ……………………………………………………………… 
 

2. 
 1. ,yq;ifapd; mjpcau; ePjpj;Jiw epWtdk; vJ? 

 

 ……………………………………………………………… 
 

2. mbg;gil cupikfis ghJfhg;gJ njhlu;gpy; ,e;epWtdk; jtpu;e;j 

2k; FbauR ahg;gpD}lhf cUthf;fg;gl;l NtW ,U epWtdq;fis 

Fwpg;gpLf. 
 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

3. jhkjkpd;wp kw;Wk; gf;fr;rhu;gpd;wp epahaj;ij epiyehl;Ljy; r%f 

tsu;r;rpapy; nry;thf;F nrYj;Jk; tpjj;ij RUf;fkhf tpsf;Ff.  
 

 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………  



63 

❖ ,y. 36 Kjy; 45 tiu jug;gl;Ls;s ,lq;fis ,yq;ifg; 

GwTUtg;glnkhd;wpy; Fwpj;Jg; ngahpLf. 

 
1. ,yq;ifapd; caukhd ePu;tPo;r;rp mike;Js;s MW 

2. Guhjd fhyk; njhl;L gpugy;ak; ngw;Ws;s ,yq;ifapd;  ,aw;if 

 JiwKfk; 

 3. ,yq;ifapd; ,Wjp ,uhrjhdp mike;Js;s efuk; 

4. ,yq;ifapy; mjp$ba tYit cw;gj;jp nra;Ak; ePu;kpd; epiyak; 

mike;Js;s ,lk; 

 

❖ ,y. 46 Kjy; 50 tiu jug;gl;Ls;s ,lq;fis cyfg;glj;jpy; 

Fwpj;Jg; ngahpLf. 

 
1. rPdhtpd; Jauk; vd miof;fg;gLk; MW 
 

2. ,yq;ifapy; eilKiwg;gLj;jg;gLk; ghuhSkd;w Ml;rp Kiwia 

 mwpKfk; nra;j ehL 

3. cyfpy; 100% efukakhd kf;fs; njhifapdu; thOk; Mrpa ehL 

 

ftdj;jpw;F: 

 

 ,q;F Fwpg;gpl;l rpy ,lq;fs; khj;jpuNk jug;gl;Ls;sd. juk; 

10/11 tuyhW /Gtpapay; /Fbapaw;fy;tp 12/13 murpay; tpQ;Qhdk;/ 
ju;f;ftpay; kw;Wk; tpQ;Qhd Kiwapay; ghlj;jpl;lq;fSf;F chpa ghl 

myFfspypUe;J kw;Wk; nghJ mwpT rhu;e;j tplaq;fs; Clhf 

typAWj;jg;gLk; ,lq;fspypUe;J 46 Kjy; 50 tiuahd tpdhf;fs; 

jahhpf;fg;gLfpd;wd. 
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r%f tpQ;Qhdg; Nghl;b - 20…… 
 

juk;: …………………. 
 

guPl;ir ,y.: ……………………….. 
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